
Номер по 

ред
Наименование Мерна единица

Брой за три 

години

"Девимед" 

ООД

"Кардио 

Медикал" 

ЕООД

"Юниме-

дика" ЕООД

"Екостал" 

ЕООД

"Емония 

Фарматех 

България" 

ЕООД

"РСР" ЕООД

"Сико-

Фарма" 

ООД

"Джи Кей 

Инжене-ринг 

Груп" ООД

“Профи-

медика” 

ЕООД

“Прохелт” 

ЕООД

"Дрегер 

Медикал 

България" 

ЕООД

"Дъчмед 

интерне-шанъл" 

ЕООД

"Меди- трейд" 

ЕООД

"Канбера 

Пакард 

България" 

ЕООД

"Марим-

пекс-7" 

ЕООД

"ЮСС Медика" 

ООД

"Медимаг-

МС" ООД

"Молекю-

лар 

Солушънс 

България" 

ЕООД

"Булмед 

2000" ЕООД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина
Опаковка от 72 

броя
70

2

Анатомичен интервертебрален лумбален кейдж, с банановиден дизайн за T-LIF достъп на поставяне. Материал РЕЕК. Ренгенопозитивни маркери за контрол на 

позицията. Да се осигурява специализиран инструментариум за T-LIF  достъп, миниинвазивен с криви пили, длета и кюрети за изгребване на дисковия хрущял. Размери 

на кейджа: 10х27мм височина: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм

брой 5

3 Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х 70 мм брой 300

4
Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен входящ диаметър - 9 мм, външен 

изходящ диаметър  - 13 мм, вътрешен изходящ диаметър - 10 мм
брой 6 000 2,10

5

Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър. 

Профил на върха 0.017“ (0.43мм); хидрофилно покритие; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на 

катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,20; 1,20Push; 1,50; 1,50Push; 2,00; 

2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa 

брой 30 600,00

6

Балон катетъри за PTCA MR,  с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и коаксиален. Дължина на шафта - 

150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил - 0,017";  

дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,50 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 

мм да е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Дължина на върха 3,5мм за всички размери. 

Профил на дисталния шафт: за различните дължини  и диаметри  2,3F - 2,7F; Профил на проксималния шафт: за различните дължини  и диаметри 1,8F - 2,0F

брой 350 600,00

7

Балон катетъри за PTCA Over-The-Wire и MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, 

огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. Дисталният 

участък на двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха. Скъсени маркери, 

повишаващи дисталната флексибилност. Диаметри от 1,50мм до 5,00мм. Дължина на балона от 8мм до 40мм. За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм  – 

избор между 2 варианта (Push или Flex) за диаметър 1,50мм, които да осигуряват различни характеристики. Всички размери да са налични както за Monorail така и за 

Over-the-Wire катетърни платформи. Ултра нисък профил –  0,017’’. Да са приложени хидрофилно и хидрофобно  покрития, при различните размери. Работната дължина 

на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и два на 100 см от върха 

брой 20 600,00

8
Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5 лумена, 7,5Fr, рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекциоен порт 27см от върха, ефективна дължина 

110см, допълнителен лумен с проксимален порт за допълнителна инфузия директно в дясното предсърдие на 30 см от върха
брой 50 135,00

9 Вакуум регулатор  0-1bar с предпазен съд за аспирация към болнична система за медицински газове брой 90 148,00

10 Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038" брой 10 90,00

11 Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп без игла брой 320

12 Възвратна клапа за инфузионна линия брой 3 600

13 Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентгеноконтрастна нишка, в двойна опаковка, 250х25 мм брой 100

14
Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори с два канала за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна опаковка и две крила за удобен 

захват
брой 1 800

15

Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за дренаж на плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните компоненти:

1. Прав или “Pigtail” тип атравматичен катетър, изработен от биологично неутрален, рентгенoконтрастен материал, с гладка повърхност, тънки стени, големи странични 

отвори и извит връх на катетъра, предотвратяващ изместване в тъканите и позволяващ ефективен дренаж за продължителен период от време. Пълна гама размери на 

катетъра, съответно диаметър/дължина: 6Fr/26см, 9Fr/26см, 12Fr/26см, 14Fr/26см, 16Fr/26см. 2. Специална двукомпонентна игла с размери съответно:18G и 15G. 3. 

Клип лента. 4. Фиксираща яка. 

брой 1 500 60,00

16

Диагностичен катетър 5F със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват хидрофилно покритие  с уникални радиални криви с четири или пет ангулации, универсален за 

диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ с един катетър - "single catheter concept", дължина на катетъра 100 или 110 см, атравматичен връх,за 

брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 psi,съвместим с водач

брой 400

17

Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система, съдържащ:  канюла към 

администриращия сет, минимизираща образуването на въздушни мехурчета; капачка за нулиране и праймиране, намаляваща риска от контаминиране, без 

необходимост от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; две трипътни кранчета; въртящ се луер-лок конектор за пациентската линия. Обща 

дължина на линията 150 см, линия за налягане без маркировка, скорост на потока 3 мл/ч

брой 4 800

18 Желатинови тапички за абокат брой 1 850

19 Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм брой 3 750 5,20

20

CRT-D, разпознаващо VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от 

надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково 

погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; AT/AF мониторинг с 

програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула, в комплект с: 1) Дефибрилиращ  биполярен  електрод  с  активна  фиксация  с  франктална  структура,  

стероид елуиран - дексаметазон фосфат, диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койла; 2) Предсърден  биполярен  електрод:  прав  или  J-форма,  с  акт.  или  пасивна  

фиксация, силикон  или  комбинация  от  силикон  и  полиуретан,  стероид  елуиран;  диаметър   4/5,3Fr; 3) Левокамерен биполярен (унип.) електрод: прав или с 

предварително зададена форма, стероид елуиран, диаметър 4/5,3Fr

брой 1

21

CRT-D, предназначен за мониториране и регулиране на сърдечната честота; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF 

детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие, 

дясна и лява камера; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; 

възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; различни варианти за програмиране на ЛК поляритет 

на пейсиране - електронно позициониране; алгоритъм за поддържане на бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни фибрилации; AT/AF мониторинг с 

програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула; доклади с информация до 14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF; 

ръководство предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента

брой 1

22

Имплантируем порт с нисък профил, намалена ширина и ергономична форма, спомагаща за малък разрез и комфорт за пациента, за СЕСТ инжекции и вливане на 

цитостатици. Да дава възможност за CT инжектиране за образна диагностика до 5 куб. см в секунда при 300 PSI/20atm, рентгенопозитивен. Предварително да не бъдат 

монтирани порта с катетъра. Размери: 6,6Fr, 8Fr и  тегло само на порта - не повече от 5,1 грама.

брой 30

23

Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на съдове с диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за еднократна употреба, активация през 

ръкохватката или с педал, с нож, вграден в инструмента,  ротация на ствола до 180 градуса, челюсти с дъговина  форма, закривени до 14 градуса и дължина на 

челюстите 3,6 см

брой 21 1633,00

24
Интродюсер  сет 8Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, регулируема  хемостатична 

клапа, протективено покритие, напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - Сван Ганц
брой 80 70,00

25 Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм брой 350

Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукеухинен пейсинг при брадикардия с 

камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. С автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни 

фибрилации. AT/AF мониторинг. В комплекта да са включени:

- Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът да е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и да осигурява 

сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха да подпомага видимостта под флуороскопия. Електродът да е с 

различни конектори. 

-  Ляв биполярен сърдечен електрод с изолация. Фиксиране чрез дисталния S-край, което да осигурява по-добра стабилност, когато електродът се позиционира през 

синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 4,3 Fr. 

Препоръчителен размер на интродюсера 5 Fr. Обвивка, осигуряваща по-добра транзимост на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. DSP (дексаметазон фосфат) бавно от 

върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за достъп в малки съдове. Възможност за използване през субселекторен катетър.

- Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните 

сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. 

Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. 

- Отделящ се катетър с външно насочване.

15984,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ № 5 от 17.06.2015 г. по открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три 

години

26 брой 1



27

Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг при брадикардия с 

камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, които са стимулирани бивентрикулярни. Да притежава автоматична 

хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. Да може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. AT/AF 

мониторинг.

брой 1 11480,40

28
Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - натурален латекс,  катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 

до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см.
брой 550 98,00

29
Катетър моунт с  Г-образен конектор, с порт за аспирация и малък порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, без съдържание на PVC и латекс. 

Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,4 mbar
брой 5 400 1,86

30
Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и линия за високо налягане 10 см.; трипътно 

кранче; торкер от поликарбонат; У-конектор от поликарбонат, тип push click; метална игла 20Ga - 10 см
брой 700

31 Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване
кутия от 100 

броя
100

32

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 

брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 4 броя кортикални 

винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 

8,0мм; материал стомана

брой 10 1170,00

33

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 

брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 5 броя кортикални 

винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 

8,0мм; материал стомана

брой 6 1230,00

34
Комплект за първично колянно протезиране, включващ: Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - 

CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация; по 5 размера всеки; 
брой 140 4600,00

Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, включващ:

Тазобедрено стъбло за циментно закрепване

Технически характеристики: бедреното стебло трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, и да се придружава от 

дистален централизатор с 3 крила; материал: неръждаема стомана; размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стебло с дължина 110 мм със 

стандартен офсет, три стебла с дължина 130 мм с латерален офсет;

Ацетабуларна капсула за циментно закрепване

Технически характеристики: пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра да има метална нишка от 

неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка да съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване 

позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които да улесняват позиционирането на 

капсулата и да подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали

за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване; материал: 

UHMWPE/S/PMMA; разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да 

съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с 

диаметър 22, 28 или 32 мм; размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не 

повече от 61 мм.

Дистален централизатор с 3 крила, материал PMMA (полиметилметакрилат)

Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване - по 2 броя в комплект; Спринцовка за цимент.

Феморална глава, съвместима с конус 6 градуса. Материал: неръждаема стомана; размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка

36

Комплект, включващ: 1) Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. 

Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и 

PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar. - 1 брой; 2) Катетър моунт с  Г-образен конектор, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии,  

дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,1 mbar

брой 18 000 3,54

37

Коронарен стент от кобалт-хром  L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка,  технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, 

дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, рекойл 4,3%, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr,  дистален шафт полиамид 2,5 

Fr, профил на входа на лезията 0.016 ″; профил на преминаване: 2,00 мм – 0,032″, 2,25 мм – 0,033″, 2,5 мм - 0,033″, 2,75 мм - 0,034″, 3,00 мм - 0,034″, 3,50 мм - 0,035″, 

4,00 мм - 0,035″, номинално налягане 10 атм, дебелина на страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 µm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм - 60 µm, размери: диаметри 

2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм  

брой 200

38 Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 сс (0.5-0.7 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка брой 2

39 Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка брой 6

40 Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 2.5 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка брой 2

41

Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена хемосъвместимост и с форма на тапа за 

оптимално интра-ануларно позициониране и избягване на паравалвуларни течове, подходяща при нормален анулус и при ниски коронарни остии. Титаниев стягащ ринг 

за предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен карбон с възможност за завъртане на място, дори след имплантиране с помощта на ротатор. 

Разтваряне на платната до 78º за ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност.

брой 16

42 Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, съвместимо с мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni брой 6

43 Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, 9,2м x 10см брой 360

44
Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична дръжка, 36см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, 

закривена
брой 18

45
Ножица за конвенционална хирургия с ергономична дръжка, 23 cм дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм 

диаметър, закривена
брой 24

46 Ножици, 9 см. дължина, 16,2 мм активно острие, с бутони за ръчна активация вградени в ръкохватката и с адаптивна към тъкани технология брой 18

47 Овлажнител за ротаметър за кислород, подлежащ на стерилизиция брой 90 20,00

48

Острие за осцилиращ трион съвместимо с модели Stryker System 5 осцилиращ трион, Stryker System 6 осцилиращ трион и Stryker Electrical System 6, размери: дълбочина 

на рязане 90 мм, ширина на режещ ръб 18 мм,  дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор за отвеждане на 

костни парчета

брой 36

49
Персонална система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидуално 3Д предоперативно планиране. Изисква се 

компютърно томографско изследване на пациента, съгласно протокол на производителя. 
брой 2 2400,00

50

Петточкова термопластична маска, съвместима с наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko). Прикрепването към устройствата за 

имобилизаци да е тип винкел. Дебелината на маските да е  под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си при достигане на 

необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за изготвяне до 

70 градуса

брой 1 500 128,00 112,98

51
Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър от 2мм до 25мм, дължина от 2см до 50см, предназначени за емболизация за интракраниални аневризми, както и 

за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули)
брой 40 2413,20

52
Полиестерни, прави, плетени, съдови протези със стандартна дебелина на стената - 0.49 мм, покрити с колаген и импрегнирани със сребърен ацетат, само външен велур, 

с диаметър 6, 7 и 8 мм и дължина 40 см
брой 50 1200,00

53

Премонтиран стент за коронарна ангиопластика от неръждаема стомана 316L, с покритие от тинаниев оксид, намиращ се помежду два рентгенпозитивни маркери, 

които по време на флуороскопия да дават информация за позицията на стента в коронарната артерия, респективно сегмент. Балонът да издържа на раздуване под 

високо налягане (RBP>15atm) и да може да се използва за постдилатация на вече имплантиран стент. Вътрешният лумен на дисталния край да позволява използването 

на водачи (≤ 0.014 in/0.36 mm); дебелина  на стратовете - 0,0038"; 5 циркулярни платна на балона; доказано сгъване след дилатация механичен рекоил< 5%; Балон:  

номинално налягане - 9 АТМ, RBP - 18 ATM (2,25-4,00); 16 ATM (4,50-5,00); проксимален шафт - 1.8/2.0 F; дистален шафт - 2.7 F; връх 0.017'', Размери: диаметри: 

2,25,2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 и 5,00 мм и дължини: 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 мм 

брой 150 534,00

54
Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва 

вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни
брой 2

55
Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва 

вентрикуларен и перитонеални катетри.
брой 2

56
Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва 

вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни
брой 4

57
Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва 

вентрикуларен и перитонеални катетри.
брой 2

58 Резорбируема регенеративна дура с адхезивна превенция, заместител на естествената човешка дура 5см х 5 см брой 50

59 Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер  15 Fr и дължина до 32 см. Армирана с auto-inflate балон брой 110

60 Ротаметър за кислород с овлажнител  към болнична система за медицински газове - 0-15л/мин брой 90 78,00

2780,0035 брой 80



61

PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra 

support при поставяне на стент.  С възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия.  Прав връх и J връх Типове: 3 gr, 4.5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr. Размери: 195 и 

300см

брой 500

62
Ръкохватка за инструменти за мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова и адванс биполярна технология с опция за софтуерна актуализация 

GEN11, съвместима с ултразвукови инструменти ACE23E, ACE36E, HAR23, HAR36, ACE14S, WAVE18S, за многократна употреба
брой 9

63

Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", 

нулево скъсяване,  с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 

20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035", дължина на катетъра до 120 см

брой 50 1164,00

64

Сет за биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, позволяващ бързо и точно извличане на пробата посредством специален механизъм и използване само на 

едната ръка. Канюла и външна коаксиална игла с маркирани стъпки на разстояние 1см. Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм дължина на 

изхвърляне.Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 9, 15, 20см;

брой 120 144,00

65 Сет за мандибуларна едновекторна дистракция със субкутанна фиксация и лесен активатор със стъпка 0.5 мм, включващ дистрактор, 5 бр винтове за фиксация брой 2

66

Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл, отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - бутало с дължина 40 см; - водач от неръждаема 

стомана с PTFE покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със затворен връх. Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. Престой в организма до 2 

месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; дължина: 24, 26, 28 или 30 см.

брой 70

67

Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни 

заболявания и травми. Възможност за редукция и привеждане на пръта към винта чрез специализиран инструментариум; инерите да се завиват с отверка звезда, за 

избягване на превъртането на винтовете и правоъгълна резба за правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. Инструментариумът да осигурява еднакво (с 

динамометър) затягане на инерите. Системата да съдържа: Моноаксиални, унипланарни, полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове Ф4.35, Ф 5.0, Ф6.0, Ф7.0, 

Ф8.0 с дължини 20-80 мм, както и инери с едностъпкова и двустъпкова инсерция. Конфигурация: 4 винта полиаксиални или моноаксиални или унипланарни + 2 бр. 

пръчки

брой 10

68
Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, 

дължина на пациентната линия 145 см, дължина на манометърната линия 100 см
брой 560

69
Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на канала - отворен, брой 

отвори - 2
брой 11 600 0,460

70
Спираловиден катетър за екстракция на емболи от стдова протеза. Дължина 50 см, размери 5Fr и 6Fr. Диаметър на спиралата: при 5Fr - прибрана - 16 мм, разгъната  - 5 

мм; при 6Fr  - прибрана - 18 мм, разгъната  - 6 мм
брой 15 446,90

71
Спринцовка 12 мл., въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при 

ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат, полипропилен и ABS
брой 1 000

72 Спринцовки за хранене, 50 сс, тип "Жанет" брой 5 200

73
Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, маркирани с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със 

силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0,038"), вид на водача - прав или J, 45 см, дилататор
брой 1 000

74

Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м., 10 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 лепящ чаршаф 150/240 см, 1 лепящ чаршаф 170/175 см, 2 лепящи 

чаршафa 75/90 см, 4 кърпи 33/33 см, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи

брой 70

75 Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен восък 30% вазелин, на плочки по 2,5 гр брой 500

76

Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника. Да не съдържа латекс.

Размер 6 – канюла19,5G/0.95мм, дължина120мм, водач 0.028”;

Размер 8 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038”;

Размер 10 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038”;

Комплектът да съдържа:

- Пункционна канюла, две части, с маркировка на върха за ултразвук;

- Водач с интродюсер,прибл. 800 мм.; - Катетър разширител,прибл. 125 мм., със стилет.

- Катетър тип Pigtail, от полиуретан, рентгенопозитивен,с дължина прибл. 30см, централно отворен, с хидрофилно покритие, с 6 дренажни отворa, със стъпка за 

фиксиране, с Luer-Lock конектор;

-  Спирателно кранче; - Адаптор за уринаторна торба; - 3 броя етикети за документацията

брой 720 123,60

77
Стерилен ръкав за лапароскопска камера за еднократна употреба, състоящ се от бял пластмасов пръстен-рамка, полиетителов ръкав, две сини лепящи ленти за 

закрепване. Размери 150ммx2500мм. Да бъде стерилизиран с етилен-оксид
брой 1 830

78 Стерилни полимерни покривала със защитна лупа за обектива, съвместими с операционен микроскоп Pentero 900, размери 132х391см брой 1 500

79 Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, с пет отвора брой 5 750

80
Тест - ленти за измерване на кръвна захар за глюкомер FreeStyle Optium. Индивидуално опакована тест-лента в алуминиево фолио, без кодиращо устройство, време за 

тестване 5 секунди, обем на кръвната проба 0,6 μl,  улеснено постявяне на кръвната проба на ръба на тест-лентата

опаковка от 50 

броя
80 55,00

81 Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина, 8,1мм ширина
магазин от 6 

клипса
180

82

Торако и лумбосакрална предна и задна стабилизация. Конфигурация за две нива, включваща шест титаниеви моно- или полиаксиални винта; шест титаниеви 

фиксиращи винта и две титаниеви пръчки - моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал 

Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 

диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 

мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева 

пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 20 мм

брой 10

83
Трахеостомна канюла с балон, страничен отвор за аспирация над балона, с маркировка за размера на канюлата върху контролния балон, с фиксираща лента, номера 6; 

7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм
брой 145

84
Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, устойчивост на 

агресивни медикаменти
брой 1 460

85
Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип Dufour или Mercier, с два 

отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см; Да не съдържа латекс.
брой 100

86 Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI брой 1 200

87

Триточкова термопластична маска, съвместима с наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko). Прикрепването към устройствата за 

имобилизаци да е тип винкел. Дебелината на маските да е  под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си при достигане на 

необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за изготвяне до 

70 градуса

брой 1 500 77,99 44,97

88
Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с 

инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100 мм канюла
брой 35

89
Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене. 6Fr - 140 см, 7Fr - 

145 см
брой 70 660,00

90 Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, луер-лок винтови връзки брой 1 200

91 Удължител за перфузия с luer lock наконечници, дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см брой 40 000

92
Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна фотозащитена спринцовка, вътрешен 

лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки
брой 500

93 Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален престой в организма до 6 месеца. Дължина: 18/20/22/24/26/28/30см; Диаметър: 5/6/7/8Fr брой 1 000 63,00

94 Уринаторна  торба с клапан 2л, 1,5  метра брой 37 700 0,420

95 Урологичен нелатон катетър, различни номера брой 10 520 0,24 16,00

96

Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% 

бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при 

поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar

брой 5 400 2,22

97
Филтър за респиратори тип "изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 0,3 mbar. Порт за подаване на 

кислород. Отдаване на влага поне 33,2 mg H2O/l въздух. Да са от полипропилен без съдържание на латекс и PVC
брой 5 400 2,58

98

Хибриден коронарен стент от кобалт-хром (L 605), излъчващ медикамент сиролимус. Дизайн на стента - двоен хелиокоидален с полезна дължина на шафта 140 см. Да 

бъде с пасивно покритие PROBIO /силиконов карбид/ и активно покритие BIOlute - биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването на медикамента. 

Дебелина на стратовете 0,0024” за диаметри от 2,25 до 3,0мм и 0,0031” за диаметри 3,5 и 4,0мм. Доза на медикамента: 50-250µg в зависимост от размера на стента, 

набити маркери от платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,5, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 с дължини: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм.

брой 180

99
Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10см или 20см), диаметър 0,010'', 0,014'' или 0,016'', обща дължина 

175/200см + торкер
брой 15 933,60



100 Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери брой 805 000 0,0555

101
Централен венозен катетър двулумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът 

да включва: катетър с размери 4/5/7,5Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за остри отпадъци
брой 12 150,00

102

Централен венозен катетър трилумен, импрегниран с Миноциклин и Рифампин, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и 

течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/10/20/25Fr и дължина5/8/12/15см, с хидрофилно покритие;  скалпел; игла 

въвеждаща EchoTip с диаметър 19G; водач с двойно флексабилен върх с диаметър 0.025"/0.032''; спринцовка 6мл; контейнер за остри отпадъци 

брой 12 276,00

103

Централен венозен катетър трилумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът 

да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/9Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018"/0,025"/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за 

остри отпадъци

брой 12 168,00

104
Цервикален кейдж с вградени отвори за фиксация с винтове – 2 бр каудално и 2 бр краниално с анатомичен дизайн в 3 варианта – лордотик, конвекс, паралелна форма. 

Материал РЕЕК/титаниева сплав. Да се осигурява специализиран инструментариум. Размери: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм височина с 4 бр. винтове 12, 14, 16 мм
брой 5

105
Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни 

маркери от титан. Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.
брой 10 2400,00

106 Щекер за вакуум  регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав брой 90 16,00

107 Щекер за ротаметър за кислород към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав брой 90 16,00

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане брой 30 99,60

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 30 45,60

Мултипараметричен  кабел за включване на кабели за ЕКГ и температура брой 15 684,00

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен брой 30 246,00

 Удължителен кабел за сензор  за  пулсоксиметрия брой 30 394,80

Сензор  за  пулсоксиметрия, многократен брой 30 428,40

Teмпературен датчик за кожа брой 15 306,00

61 542,00

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 36

 Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане с два конектора брой 36

 Мултипараметричен  кабел за включване на кабели за ЕКГ, пулсоксиметрия, температура и неинвазивно налягане брой 18

Teмпературен датчик за кожа брой 36

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен брой 36

Сензор  за  пулсоксиметрия, многократен брой 36

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 30

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане брой 20

Сензор  за  пулсоксиметрия, многократен брой 20

Удължителен кабел за сензор за пулсоксиметрия брой 20

Пациентен кабел за ЕКГ, 6-жилен брой 20

Удължителен кабел за пациентен кабел за ЕКГ брой 30

Пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен, цял брой 20

Teмпературен датчик за кожа брой 30

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 90 42,00

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане брой 90 78,00

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен, цял брой 90 117,60

Пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен, цял брой 90 117,60

ЕКГ пациентен кабел, 5- жилен брой 90 149,04

Свързващ ЕКГ кабел, 5- жилен брой 90 117,60

Сензор  за  пулсоксиметрия с цял кабел,многократен брой 90 232,80

76 917,60

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 90 42,00

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане брой 90 64,80

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен, цял брой 90 128,40

Пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен, цял брой 90 128,40

ЕКГ пациентен кабел, 5- жилен брой 90 149,04

Свързващ ЕКГ кабел, 5- жилен брой 90 105,60

Сензор  за  пулсоксиметрия с цял кабел, многократен брой 90 213,60

74 865,60

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 90

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане брой 90

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен, цял брой 90

Пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен, цял брой 90

ЕКГ пациентен кабел, 5- жилен брой 90

Свързващ ЕКГ кабел, 5- жилен брой 90

Сензор  за  пулсоксиметрия с цял кабел, многократен брой 90

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 90

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане брой 90

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен, цял брой 90

Пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен, цял брой 90

ЕКГ пациентен кабел, 5- жилен брой 90

Свързващ ЕКГ кабел, 5- жилен брой 90

Сензор  за  пулсоксиметрия с цял кабел,многократен брой 90

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане кръгла букса брой 30

Удължител  за маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане плоска букса брой 15

Маншет  за измерване на неинвазивно кръвно налягане за възрастни брой 45

Сензор  за  пулсоксиметрия, многократен      брой 30

Удължителен кабел за сензор  за  пулсоксиметрия с кръгъл  конектор, 10 пина брой 15

Удължителен кабел за сензор  за  пулсоксиметрия с плосък конектор, 11пина брой 15

Пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен брой 30

Пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен брой 30

Удължителен кабел за пациентен кабел за ЕКГ, 5-жилен с плосък конектор, 11 пина брой 15

Удължителен кабел за пациентен кабел за ЕКГ 5-жилен с кръгъл конектор, 10 пина брой 15

Удължителен кабел за пациентен кабел за ЕКГ, 3-жилен с плосък конектор, 11 пина брой 15

Удължителен кабел за пациентен кабел за ЕКГ 3-жилен с кръгъл конектор, 10 пина брой 15

Teмпературен датчик за кожа   брой 30

Обща стойност за обособената позиция:

Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Datex Ohmeda S/5AM   

115

113

Обща стойност за обособената позиция:

Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор CONTEC CMS 8000   

114

Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray Bene View T8   

112

Обща стойност за обособената позиция:

Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор EDAN M8   

Обща стойност за обособената позиция:

Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray MEC 2000, MEC 1000  

111

Обща стойност за обособената позиция:

109

Обща стойност за обособената позиция:

Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Nihon Kohden BSM 2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K  

110

Кабели и аксесоари, съвместими с  пациентен монитор Dreger Infinity Delta XL

108

Обща стойност за обособената позиция:

Кабели и аксесоари, съвместими  с пациентен монитор BBraun VISI CON  МО11  



Регистрираща хартия за ЕКГ Shiller АТ1, 90 мм/90 мм/390 листа тип тетрадка брой 1 800 3,00

Регистрираща хартия за ЕКГ Shiller АТ101, 80 мм/70 мм/300 листа тип тетрадка брой 1 800 2,00

Регистрираща хартия за ЕКГ Shiller АТ2, 210 мм/280 мм/200 листа тип тетрадка брой 360 10,90

Регистрираща хартия за ЕКГ Shiller АТ102, 210 мм/280 мм/180 листа тип тетрадка брой 2 160 9,80

Регистрираща хартия за ЕКГ Hellige ЕК41/51, 55 мм/40 м ролка брой 1 080 1,40

Регистрираща хартия за ЕКГ Hellige ЕК512, 207 мм/280 мм/500 листа тип тетрадка брой 720 9,50

Регистрираща хартия за ЕКГ Hellige ЕК53, 130 мм/135 мм/370 листа тип тетрадка брой 720 3,90

Регистрираща хартия за ЕКГ Edan SE3, 80 мм/30 м ролка брой 3 600 1,80

Регистрираща хартия за ЕКГ   BTL, 58мм/23 м ролка брой 1 800 1,20

Регистрираща хартия  за ЕКГ  ExpandingDelta1+, 60 мм/30 м ролка брой 360 1,10

Регистрираща хартия  за ЕКГ Mortara ELI 250, 210 мм/300 мм/250 листа тип тетрадка брой 360 15,00

Регистрираща хартия за ЕКГ Fukuda, 110мм/140мм/150листа  тип тетрадка брой 720 1,80

Регистрираща хартия  за ЕКГ Vcomin, 112 мм/30 м  ролка брой 720 2,10

Регистрираща хартия за термовидеопринтер за ехографско изследване 110 мм/20 м ролка брой 3 600 12,00

105 696,00

Феморална компонента с циментно закрепване: материал  Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към 

феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на 

предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; 

поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции

брой 150 1800,00

Феморална безциментна компонента:  материал  Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните 

кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния 

феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с 

интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

брой 6 2268,00

Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – 

симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; 

възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

брой 60 1680,00

Тибиална циментна компонента с фиксация: проксимална повърхност с улеи по периферията за неподвижно фиксиране на тибиалния инсърт ; материал - титаниева 

сплав Ti6Al4Vсплав; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с 

ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените 

костни резекции;

брой 90 1680,00

Тибиална безциментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – 

симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; 

възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

брой 3 1908,00

Полиетиленов инсърт за мобилна платформа:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 

10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента – “mobile 

bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента;

брой 60 1020,00

Полиетиленов инсърт с фиксация: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за предно - задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 

мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм;фиксиран по отношение на тибиалната компонента – “fixed 

bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента;

брой 90 1020,00

Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериращо тибиално, модуларно стебло: материал  Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; 

грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за 

оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на 

вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените 

костни резекции;

брой 45 3120,00

Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – 

симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; 

възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; *Стеблото   се 

фиксира с винт  за тибиалната компонента

брой 45 1680,00

Полиетиленов инсърт:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-

те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента; ултраконгруентен на феморалната 

компонента;

брой 45 1044,00

Анкериращо тибиално, модуларно стебло. Материал CoCrMo (ISO 5832-4 или ISO 5832-12). Размери: Къс- 12мм; Прав - 70мм; Offset - 70мм; Среден - 40мм. брой 45 480,00

978 912,00

Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва 

формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14  5°40'. 

Изработено е от неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD ъгъл от 

136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°.

брой 100 1440,00

По - дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото 

да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 

12/14 5° 40' и. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ).  Четири размера на стеблото:  C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 137°, E-

230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°.

брой 10 2400,00

Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5°40’. Да има трапецовидно напречно 

сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); 

хидроксиапатитът (HA – ISO 13779 – 2). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm 

CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 

142°.

брой 20 1560,00

Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. 

Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 

5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14 5°40. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-115mm; C-

120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. 

брой 200 2160,00

Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация,  компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро  с модулна шийка. 

Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo – (ISO 5832 – 12).  

Материалът, от който   да е изработено стеблото да е TI6AL4V  (ISO 5832 – 3) и  да е покрито с хидроксиапатит - HA  (ISO 13779 – 2), да има 6 размера за ляво и 6 размера 

за дясно бедро: C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14.Модулни шийки, видове: Нормал S; 

Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус 

Ретро Лява S; Варус Ретро Лява L. Изработени от материал CoCrMo - ISO 5832 – 12.

брой 20 1860,00

Индивидуално бедрено стебло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен пациент, болницата предоставя само 

необходимите ядрено - магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да бъде титанова сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3), стеблото да бъде покрито с 

пориозен титан и хидроксиапатит. 

брой 20 11148,00

 Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране. Да е анатомично конструирано с модулна шийка и изработено от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3)', 

покрито  с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Дисталният край на стеблото да се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm 

(през 5мм). Да се комбинара се с 12 модела модулни шийки 12/14. 5 размера за ляво и 5 размера за дясно бедро: T10-214mm;T12-224mm; T14-236mm; T16-249mm; T18-

260mm.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус 

Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява. Изработени от материл CoCrMo - ISO 5832 – 12.

брой 25 3600,00

Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър 

има метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата.  Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и 

повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за 

улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът 

(UHMWPE – ISO 5834 – 2). Рзмери от Ǿ 44 до Ǿ 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм

брой 10 720,00

Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 43 мм до Ø 55мм през 1 мм. Материал: Стомана CrNi (ISO 5832-1). Съвместима с феморални глави 

с Ø 28 мм
брой 20 930,00
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Обща стойност за обособената позиция:

Компоненти за първично тотално колянно протезиране и ревизионно колянно протезиране

Обща стойност за обособената позиция:



Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  

(ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на 

инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 

винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с 

диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm; Ǿ32mm и Ǿ36mm. Втулката да е изработена от UHMWPE (ISO 5834 – 2) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с 

гама лъчи под нитроген.

брой 200 1380,00

Керамична ацетабуларна капсула за  безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3). Да е покрита с пориозен титан (ISO – 

5832 – 2) и хидрксиапатит (ISO – 13779 – 2). Геометричната форма на капсулата да е 180º хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да 

е 7мм в екваториалната зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма - спрей, торчинг, 

техника. Биологичният разтвор от контакта на коста с хидрксиапатитното поктирие да води до бърза остео – интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и 

минимизираме на микродвиженията между коста и капсулата. Дизайнът ù да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При 

необходимост се използват спонгиозни винтове от 6,5мм, 3 броя.  Размери от Ǿ 40 до Ǿ 64мм. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави 

с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм

брой 20 1680,00

Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3) и покрити с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). 

С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Налични са инлеи с 0° и 10° 

инклинация. Фикцията на инлея към капсулата  да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително 

подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в едиия край, която може да бъде извита или премахната 

според случая.На 180° са разположени 3 броя ушички,позволяващи винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от Ǿ 48мм 

до Ǿ 70мм, през 2мм;.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. 

Инлеят е изработен от (UHMWPE – ISO 5834 – 2) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565), да бъде стелиризитан с гама лъчи под нитроген.

брой 10 1680,00

Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториална яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване 

стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърьността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм 

през 2мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит.

брой 60 1410,00

Биартикуларна ацетабулна Капсула за циментна фиксация. Материал неръждаема стомана (ISO 5832 – 1) PMMA . Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. брой 25 1410,00

Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 45 мм до Ø 59мм. Материал: Стомана CrNi (ISO 5832-1). Съвместима с феморални глави с Ø 28 мм брой 10 930,00

Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от 

UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.
брой 20 360,00

Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm , Ǿ32mm  и Ǿ36mm да е изработен от 

Чирулен 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.
брой 200 660,00

Керамични инсърти с форма на пресечен конус (ISO 6474-2). Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 

мм.
брой 25 1074,00

Инлеи с вътрешният диаметър  позволяващ работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE 

(ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.
брой 100 360,00

Феморална глава съвместина с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана  ISO (5832 - 9), с размери Ǿ 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм) и  

Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм)
брой 100 780,00

Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14 5°40’, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22мм (офсет S -2мм; M 0мм: L +4мм), Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; 

M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм), Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) и Ǿ36мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм).
брой 50 900,00

Феморалната  глава да е съвместима с конус 12/14 5°40’,  материал керамика  (ISO 6474-1), с размери  Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +2мм), Ǿ32mm (S -4мм; M 0мм; 

L +4мм).
брой 60 1380,00

Феморалните глави да съвместими с конус 12/14 5°40’, изработени от материал керамика, с размери Ǿ 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), Ǿ 32 (S -4мм; M 0мм; L 

+4мм; XL +7мм), Ǿ 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), Ǿ 40мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм), изработени по ISO (6474 - 1) и ISO (6474 – 2). 
брой 150 1380,00

Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро 

Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро ЛяваL. Изработени от материл CoCrMo  (ISO 5832 – 12). Конусът на шийката да е 12/14 5°40.
брой 50 360,00

Заключващи дистални винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм), изработени от титаниева сплав (Ti6Al4V-ISO 5832-3) брой 60 150,00

Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия, ляв и десен, с възможност за фиксиране към обтураторния отвор и винтова фиксация. Размери: от 50 мм до 60 мм през 2 

мм.Материал неръждаема стомана (ISO 5832 – 1) PMMA
брой 10 1200,00

2 116 560,00

Адаптираща се плака с 6 отвора, с централно разстояние брой 6

Адаптираща се плака с 8 отвора, с централно разстояние брой 2

Адаптираща се плака с206 отвора, с централно разстояние брой 2

Орбитална рим плака извита  8 отв. брой 2

Орбитална рим плака извита  12 отв. брой 2

Н-плака 9 отв брой 2

L-плака-2 леви/десни 5 отв. Ti брой 2

L-плака-2 леви/десни 7 отв. Ti брой 2

L-плака-2 леви/десни 10 отв. Ti брой 2

Y-плака-2 5 отв. Ti брой 2

Кортикален винт "+" глава ф2мм дълж. 4-18 мм брой 30

Заключваща мандибуларна права 6 отв. брой 6

Заключваща мандибуларна права 12 отв. брой 2

Заключваща мандибуларна права 20 отв. брой 2

Плака по дъгата на рамото на мандибулата 6+21 отв десни/леви брой 2

Плака за центр. Брадичка 3+3 отв. брой 2

Плака по дъгата на рамото на мандибулата 3+3 отв десни/леви брой 2

Плака по дъгата на рамото на мандибулата 4+4 отв десни/леви брой 2

Заключващ винт "+" глава ф2 мм самонарязващ 5-18 мм брой 30

Права плака заключваща 2.4 мм 12 отв брой 2

Права плака заключваща 2.4 мм 14 отв брой 2

Права плака заключваща 2.4 мм 20 отв брой 2

Права плака заключваща 2.4 мм 24 отв брой 2

Плака по дъгата на рамото 2.4 заключваща 13+ 5 отв брой 2

Плака по дъгата на рамото 2.4 заключваща 21+6 отв брой 2

Плака двойна по двете рамена на мандибулата 2.4 заключваща 4+20+4 отв брой 2

Плака двойна по двете рамена на мандибулата 2.4 заключваща 5+22+5 отв брой 2

Плака по дъгата на рамото 16+3 отв. Заключваща с кондилна глава брой 2

Плака по дъгата на рамото 18+4 отв. Заключваща с кондилна глава брой 2

Плака по дъгата на рамото 20+5 отв. Заключваща с кондилна глава брой 2

Плака по дъгата на рамото 3+3 отв. Заключваща с кондилна глава брой 2

Заключващ винт "+" глава 2.4мм 6-40 мм, самонарязващ брой 30

Зъбна помпа, 24V, към електродвигател за дегазираща помпа и към електродвигател за дебитна помпа, съвместима с хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 

4008E,4008H
брой 45

Мембранна  помпа, 24V, приложима за  засмукване на основен и киселинен разтвор, съвместима с хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H брой 90

Комплект  стъпков електродвигател,  кръвна помпа и управляваща платка, 24V, съвместим с хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H брой 45

Управляваща платка за комплект стъпков електродвигател и кръвна помпа, 24V, съвместима с хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H брой 45

Електродвигател  за дегазираща  помпа, осигуряваща обезвъздушаване на системата, 24V, съвместим с хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H брой 60

121

Обща стойност за обособената позиция:

Резервни части за хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H

122

Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан, съдържащ:

120

Обща стойност за обособената позиция:

Сет за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал титан, съдържащ:

Обща стойност за обособената позиция:

Сет горен лицев етаж с  плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм диам. незаключващи, изработени от материал: титан, съдържащ:

119

Обща стойност за обособената позиция:

118



Електродвигател за дебитна  помпа, осигуряваща дебита на готовия диализат, 24V,  съвместим с хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H брой 60

Обща стойност за обособената позиция:
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