
Предложение за изпълнение на поръчката

"Неспецифичен консуматив" 2013г
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Код съгласно КОП  № 33141115
МЕДИЦИНСКИ ПАМУККод съгласно КОП  

№ 33141111
ПРЕВРЪЗКИ СЪС САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ 

ПЛАСТ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана 
опаковка - 

количество в мл., 
брой тестове, и т.н 

1.1 Памук килограм
1.2 Памук  х 80гр   в опаковка опаковка

1.3
Силно попиващ компрес от нетъкан материал, 
стерилен - размер 10см х 20см брой

1.4
Хипоалергична лепяща лента от текстилен 
материал  5см х 5м без втулка брой

1.5

Хипоалергична лепяща лента за фиксиране на 
превръзки /ролка/  от нетъкан текстил – 10м х 
10см брой

1.6
Хипоалергична лепяща лента за фиксиране на 
превръзки /ролка/ от нетъкан текстил – 10м  х 5см брой

1.7

Лепяща лента за хиперчувствителна кожа 
/новородени/ от нетъкан текстил, подходяща за 
дълготрайно фиксиране -  размер 9-9,5м х  2,5см брой

1.8

Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от 
нетъкан текстил с абсорбиращ компрес с размери   
5см х 7 - 7,5см брой

1.9

Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от 
нетъкан текстил с абсорбиращ компрес, 
съдържаща слой сребърни частици с 
антибактериален ефект,  с размери   5см х 7 - 
7,5см брой

1.10

Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от 
нетъкан текстил с абсорбиращ компресс размери  
от 10 - 11см  х  20 -21см брой

1.11

Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от 
нетъкан текстил с абсорбиращ компресс размери  
от 10 - 11см  х  25 - 26см брой

1.12

Стерилна еднократна превръзка  от нетъкан 
текстил за периферна венозна канюла с прорез и 
компрес брой

1.13
Стерилна еднократна хипоалергична  превръзка   
за периферна венозна канюла   за деца от  0-3год брой

1.14
Стерилна еднократна превръзка от нетъкан 
текстил за централен венозен катетър 15см/8см брой

1.15 Марлени бобчета с РСН  - размер М брой
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Код съгласно КОП  № 33141114 
МАРЛЯ С МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБАКод 
съгласно КОП  № 33141118
КОМПРЕСИ ОТ МАРЛЯ

2.1 Марля - ширина 100см; 17 нишки метър
2.2 Марля - ширина 120см; 17 нишки метър

2.3
Компреси марлени, нестерилни,  5 / 5   х  100бр в 
опаковка; 17 нишки, 12 дипли опаковка

2.4
Компреси марлени, нестерилни, 7,5 / 7,5   х  
100бр в  опаковка;17 нишки, 12 дипли брой

2.5
Компреси марлени, нестерилни,  10 / 10   х  100бр  
в опаковка;17 нишки, 8 дипли опаковка

2.6 Компреси “Микулич” с рентгено скопична нишка брой
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Код съгласно КОП  № 33141113
БИНТОВИ ПРЕВРЪЗКИ

3.1 Бинт марлен 5см/10м брой
3.2 Бинт марлен 5см / 8м брой
3.3 Бинт марлен 10см / 10м брой
3.4 Бинт марлен 16см / 10м брой
3.5 Бинт гипсов 2.7 м/10см брой
3.6 Бинт гипсов 2.7 м/ 15см брой
3.7 Бинт гипсов 2.7 м/ 20см брой
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Код съгласно КОП  № 33140000
ЛИГНИН

4.1 Лигнин килограм

5
Код съгласно КОП  № 33141310
СПРИНЦОВКИ

5.1 Спринцовки 1сс с игла БЦЖ трисъставна брой
5.2 Спринцовки 1сс  с игла за инсулин трисъставна брой
5.3 Спринцовка 2сс     двусъставна                                                                                                                брой
5.4 Спринцовка 2сс     трисъставна                                                                                                                брой
5.5 Спринцовки 5сс  двусъставна брой
5.6 Спринцовки 10сс двусъставна брой
5.7 Спринцовки 20 сс двусъставна брой

5.8 Спринцовки 50сс с ЦК трисъставна за перфузор брой
5.9 Спринцовки 50сс катетърен тип трисъставна брой

5.10
Спринцовки 50 сс с ЦК трисъставна за перфузор, 
тип Браун или еквивалнтна брой

6
Код съгласно КОП  № 33141320
ИГЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

6.1
Игли за спринцовки тип "Луер"  с обезопасителен 
механизъм 20G - 27½G;27¾G брой
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Код съгласно КОП  № 33141300
УСТРОЙСТВА ЗА ВЕНОЗНА СИСТЕМА И 
ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

7.1 Капачки за абокат стерилни еднократни брой

7.2

Интравенозни канюли двупътни от PTFe / 
полиуретан  с обезопасителен механизъм   14G 
/24G брой

7.3
Интравенозни канюли двупътни от PTFe / 
полиуретан  с обезопасителен механизъм  , 27G брой

7.4
Интравенозна канюла тип  Бътерфлай с 
обезопасителен механизъм  за иглата  № 19 -25 брой

7.5

Система инфузионна с метални игли снабдени с 
обезопасителен механизъм  или с пластмасова 
игла, подходяща за съчленяване към сак и 
стъклена банка брой

7.6 Системи за перфузия дължина 2000мм брой

7.7
Системи кръвопреливни с пластмасова  игла,  мек 
сак брой

7.8 Трипътно стоп кранче брой
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Код съгласно КОП  № 33141100
КЛИПСОВЕ

8.1
Умбиликални  / пъпни/ клампи, изработени от 
РОМ или ABS материал брой

8.2
Гривни за майката и новороденото с отпечатан 
номер - комплект брой
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Код съгласно КОП  № 33141641
СОНДИ

9.1 Сонди за хранене на недоносени деца 4Ch брой
9.2 Сонди за хранене на недоносени деца 5Ch брой
9.3 Сонди за хранене на недоносени деца 6Ch брой
9.4 Сонди за хранене на недоносени деца 8Ch брой
9.5 Сонди за хранене на недоносени деца 10 сh брой

9.6
Стомашни сонди  за възрастни с дължина 100см 
18Ch – 22 сh брой

9.7 Стомашни сонди  за възрастни  35 Сh брой
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Код съгласно КОП  № 33141611
УРИНАТОРНИ ТОРБИ

10.1
Иригатори еднократни, комплект от гел, сапунена 
течност, компрес и ръкавица, опаковка х 1бр брой

10.2 Подлоги  пластмасови с дръжка брой
10.3 Уринатор пластмасов, еднократен брой
10.4 Уриносъбирател стерилен педиатричен брой

10.5

Уринаторна торба стерилна 2 500мл  с възвратен 
клапан и долно отичане, дължина на отвеждащата 
тръба не помалко от 120мм брой

10.6
Колостомни торби, еднокомпонентни, затворени, 
прозрачни, за възрастни брой
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Код съгласно КОП  № 33141420
ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ

11.1
Ръкавици хирургични, латексови, стерилни, с 
маркиран размер в/у всяка № 6 / № 9 чифт

11.2 Ръкавици стерилни, без латекс, ненапудрени чифт

11.3
Ръкавици стерилни, латексови, без пудра № 6 - 
8,5 чифт

11.4 Ръкавици латексови, нестерилни S,M,L,XL брой
11.5 Ръкавици  РЕ   -  M, L брой

11.6
Ръкавици латексови, нестерилни, ненапудрени S, 
M, L брой

11.7
Ръкавици латексови, нестерилни,подсилени /за 
патоанатомия/  S, M, L,XL брой

11.8
Ръкавици стерилни за ортопедични интервенции 
№ 7 - 8,5 чифт
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Код съгласно КОП  № 35113400
ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

12.1
Хирургически маски, еднократни от нетъкан 
текстил с връзки брой

12.2
Шапки еднократни, от нетъкан текстил , тип 
"барета",  различини размери брой

12.3
Шапки еднократни, от нетъкан текстил , за мъже, 
тип "кепе", с връзки - различини размери брой

12.4

Шапки еднократни, от нетъкан текстил ,  тип 
"шлем ", с попиваща потта лента  - различини 
размери брой

12.5
Хирургически халат   от хидрофобен, нетъкан 
текстил  с маншети, нестерилен брой

12.6
Престилка еднократна полиетилен х 100бр  в 
опаковка опаковка

12.7 Калцуни къси от ПЕ фолио брой
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Код съгласно КОП  № 33141411
СКАЛПЕЛИ И НОЖЧЕТА

13.1
Скалпели еднократни, разллични размери с 
обезопасителен механизъм брой

13.2 Остриета за скалпели №10 - №22 брой
13.3 Дръжка за скалпел брой
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Код съгласно КОП  № 33157110
МАСКА ЗА ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

14.1 Кислородни маски “Ешман” възрастни с шланг брой
14.2 Кислородни маски “Ешман” деца с шланг брой
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Код съгласно КОП  № 33140000
ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ

15.1 ЕКГ електроди за монитор - възрастни брой
15.2 ЕКГ електроди за монитор - деца брой
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Код съгласно КОП  № 33112000
КОНТАКТЕН ГЕЛ

16.1
Контактен гел за УЗД, в комплект с бутилка от 
250мл и дозатор за пърнене  – туби  х 5л брой

16.2 Контактен гел за ЕКГ електроди  – оп.  х 250мл. брой
16.3 Контактен гел за дефибрилатор 250мм брой
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Код съгласно КОП  № 33712000
ПРЕЗЕРВАТИВИ

17.1
Есмархова лента дължина 50см /употреба: при 
интравенозни маниполации/ брой

17.2 Презервативи брой
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Код съгласно КОП  № 38412000
ТЕРМОМЕТРИ

18.1
Термометри за измерване на телесна температура - 
максимални, неживачни, недигитални брой
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Код съгласно КОП  № 33141600
ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

19.1

Бутилка аспирационна, с тристъпков регулатор на 
вакума, стерилна с редон дренажен катетър Сн 12-
14 200мл брой

19.2
Шланг нелатон стерилен съвместим с канюла Сн 
26-28  - дължина 1,5м -2м брой

19.3
Канюла аспирационна стерилна съвместима със 
шланг Сн 26-28 брой

19.4

Бутилка аспирационна, с тристъпков регулатор на 
вакума, стерилна с редон дренажен катетър 500 
мл брой

19.5
Сет аспирационен, стерилен, еднократен /канюла 
и шланг    / Сн 26  - 30/ брой
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Код съгласно КОП  № 33141116
СТЕРИЛНИ ТАМПОНИ

20.1

Тампони стерилни за секрет в епруветка  с 
транспортна среда на Амиес, пластмасов държач 
и етикет брой
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Код съгласно КОП  № 33141600
СТЕРИЛНИ ЕДНОКРАТНИ КОНТЕЙНЕРИ

21.1 Контейнери стерилни 40мл на винт брой
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Код съгласно КОП  № 33141000
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ С 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЯТА

22.1 Четки за цитонамазки брой
22.2 Шпатули гърлени, дървени х 100бр в опаковка опаковка
22.3 Шпатули за цитонамазка, стерилни брой
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Код съгласно КОП  № 33751000
ПЕЛЕНИ

23.1 Памперси 3-5кг брой
23.2 Памперси 4-9кг брой
23.3 Памперси 9кг + брой

24
Абсорбиращи подложки, тип памперс 60см /90см 
правоъгълни брой

25
38437000-7 ЛАБОРАТОРНИ ПИПЕТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

25.1 Стерилни пластмасови петрита 90мм брой
25.2 Стерилни пластмасови петрита 60мм брой
25.3 Стерилни пипети РР пастьор 3мл брой
25.4 Нестерилни пипети РР пастьор 1мл брой
25.5 Статив за епруветка пластмасов - 20легла брой

25.7
Епруветка нестерилни полистиренови d10-
12/75мм брой



Предложение за изпълнение на поръчката

 "Шевен материал" 2013г

Код съгласно КОП  № 33141126
СТЕРИЛНИ КОНЦИ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 
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1.Резорбируеми хирургични конци: 
Синтетичен, резорбируем,  плетен с 
покритие.С краткосрочна резорбция - 
отнемане на 50% от здравината на 
конеца  5 - 9 ден. Състав: полигликолова 
киселина и покритие от глюконат

26.1 4/0 – 1/2 обла игла 22 - 26мм;  70-75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

26.2 3/0 –  1/2 обла игла 22 - 26мм; 70-75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

26.3 0 – 1/2 обла игла 22 - 26мм;  70-75см 

1 брой 
стерилна 
опаковка

26.4 1 – 1/2 обла игла 22 - 26мм;  70-75см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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2. Резорбируеми хирургични конци: 
Синтетичен, резорбируем, 
монофиламентен без покритие. 
Средносрочна резорбция - отнемане на 
50% от здравината на конеца  14 ден. 
Състав: глюконат

27.1 3/0 - 1/2 обла игла 40мм подсилена; 90 см

1 брой 
стерилна 
опаковка

27.2 2/0 -1/2 обла игла 40мм подсилена; 90 см

1 брой 
стерилна 
опаковка

27.3 1 - 1/2 обла игла 40мм подсилена; 90 см

1 брой 
стерилна 
опаковка

27.4 0 - 1/2 обла игла 40мм подсилена; 90 см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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3. Резорбируеми хирургични конци: 
Синтетичен, резорбируем, плетен, с 
покритие. С нормална резорбция - 
отнемане на 50% от здравината на 
конеца 18ден.  Състав:полигликолова 
киселина и покритие от глюконат

28.1 3/0 1/2 обла игла 22мм; 70-75 см

1 брой 
стерилна 
опаковка

28.2 3/0 1/2 обла игла 22мм; 4конеца х 70 см

1 брой 
стерилна 
опаковка

28.3 2 1/2 обла игла30-38мм; 70-75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

28.4 0 1/2 обла игла 26-30мм; 70-75 см

1 брой 
стерилна 
опаковка

28.5 1 1/2 обла игла 30мм; 70-75 см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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4. Резорбируеми хирургични конци: 
Синтетичен, резорбируем, 
монофиламентен, без покритие, с 
примка.С дългосрочна резорбция - 
отнемане на 50% от здравината на 
конеца до 28 - 35ден. Състав - 
полидиаксанон

29.1 0 – 1/2 обла игла40 - 150см - Loop

1 брой 
стерилна 
опаковка

29.2 1 – 1/2 обла игла40 - 150см - Loop

1 брой 
стерилна 
опаковка
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5. Резорбируеми хирургични конци: 
Синтетичен, резорбируем, 
монофиламентен, без покритие, без 
примка.С дългосрочна резорбция - 
отнемане на 50% от здравината на 
конеца до 28 - 35ден. Състав - 
полидиаксанон

30.1 1 - 1/2 обла игла 40мм;90см

1 брой 
стерилна 
опаковка

30.2 2/0 - 1/2 обла игла 20-22мм;70-75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

30.3 3/0 - 1/2 обла игла 22-30мм;70-90см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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1.Нерезорбируеми хирургични конци: 
Нерезорбируем, монофиламентен,  
полипропилен 

31.1 5/0 – 1/2 обла игла 17-19 мм – 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

31.2 4/0 – 1/2 обла игла 18 -26 мм – 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

31.3 3/0 – 1/2 обла игла 20-26 мм – 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

31.4 2/0 – 1/2 обла игла 20-27 мм – 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

31.5 0 – 1/2 обла игла 20-27 мм – 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

31.6 1 – 1/2 обла игла 20-38 мм – 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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2. Нерезорбируеми хирургични конци: 
Нерезорбируеми, антимикробни, 
полиамидни, хирургически конци

32.1 000 – конец 10м

1 брой 
опакован 
конец 10м

32.2 0 – конец 10м

1 брой 
опакован 
конец 10м

32.3 2 - конец 10м

1 брой 
опакован 
конец 10м

32.4 4 - конец 10м

1 брой 
опакован 
конец 10м



32.5 6 - конец 10м

1 брой 
опакован 
конец 10м
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3. Нерезорбируеми, изработени на 
основата на естествена коприна, 
оплетени със силиконово покритие

33.1 4/0 HS  16мм 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка

33.2 3/0 - HS 16мм 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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4. Нерезорбируеми хирургични конци: 
Нерезорбируеми, изработени от 
полиестер, монофиламентни, без 
покритие

34.1 3/0 права игла 24мм; 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка
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5. Нерезорбируеми хирургични конци: 
Нерезорбируеми, изработени от 
полиестер, оплетени, без покритие

35.1 4/0  3/8 режеща игла 17-19мм; 75см

1 брой 
стерилна 
опаковка

36

1.ЛИГАТУРИ :Синтетичен, резорбируем,  
плетен с покритие.С краткосрочна 
резорбция - отнемане на 50% от 
здравината на конеца  7 - 9 ден. Състав: 
полигликолова киселина и покритие от 
магнезиав/калциев стеарат

36.1 № 3/0 - 3 х 45см

1 брой 
стерилна 
опаковка

36.2 № 2/0 - 3 х 45см

1 брой 
стерилна 
опаковка

36.3 № 0 - 3 х 45см

1 брой 
стерилна 
опаковка

36.4 №1 - 2 х 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка

36.5 №2 - 2 х 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка

37

2. ЛИГАТУРИ: Синтетичен, резорбируем, 
плетен, с покритие. С нормална 
резорбция - отнемане на 50% от 
здравината на конеца 18ден.  
Състав:полигликолова киселина и 
покритие от глюконат

37.1 № 0 - 2 х 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка

37.2 № 1 - 2 х 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка

37.3 № 2 - 2 х 70см

1 брой 
стерилна 
опаковка

38
Код съгласно КОП  № 33141127
КРЪВОСПИРАЩИ СРЕДСТВА

38.1
Хемостатична мрежа на основата на 
обогатена с кислород целулоза

1 брой 
стерилна 
опаковка



38.2
Хемостатична желатинова гъба 70мм х 
50мм х 10мм

1 брой 
стерилна 
опаковка

39
Код съгласно КОП  № 33183100
ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ

39.1 Костен восък

1 брой 
стерилна 
опаковка

39.2

Специален хирургичен набор за серклаж 
при фрактура на пателата с размер на 
телта 7 HS120 60см     или еквивалент на 
Патела-сет  USP 7 HS120 60см

1 брой 
стерилна 
опаковка

40
Код съгласно КОП  № 33141122
ХИРУРГИЧЕСКИ АГРАФИ

40.1

Специален набор за профилактика на 
евентрация или еквивалент на Вентрофил  
2xDS100 90см

1 брой 
стерилна 
опаковка



Предложение за изпълнение на поръчката

"Консуматив за анестезиология 
и реанимация" 2013г

Код съгласно КОП  № 33171000
ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ, 
ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 

41
Интубационни тръби без балон , с 
„око на Мърфи” № 2 - №3.5 брой

42

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм № 2 брой

43

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 2.5 брой

44

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 3.0 брой

45

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 3.5 брой

46

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 4.0 брой

47

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 4.5 брой

48

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 5.0 брой

49

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 5.5 брой



50

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 6.0 брой

51

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 6.5 брой

52

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 7.0 брой

53

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 7.5 брой

54

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 8.0 брой

55

Интубационни тръби с балон и 
контролен балон с клапан, маркиран 
с размера на тръбата,  с „око на 
Мърфи”, с маркировка за дълбочина, 
с рентгено-контрастна линия, с 
конектор 15мм,  № 8.5 брой

56
Трахеостомни канюли с един балон 
ID 7мм - ID 8,5мм брой

57
Маски за кислородолечение, 
трахеостомни за възрастни с шланг брой

58
Сонда за трахеална аспирация с 
върхов отвор, оразмерена № 6- № 10 брой

59

Аспирационни катетри, 
ендобронхиални, с един върхов и два 
странични отвора Сн 12-16 брой

60
Конектор за аспирационен катетър 
със страничен отвор ("фингер тип") брой

61
Сет за стерилна аспирация на 
трахеобронхиален секрет с контейнер Брой

62

Дихателна система за еднократна 
употреба за възрастни 22 мм. 
Разтегателен шланг, който позволява 
системата да се поставя в 
необходимата позиция. - дължина 2 
м, 2 л. резервоарен балон и 1.5 
м допълнителен шланг.  Игрек 
конектор и коляно 22М/15F с луер 
лок порт. брой

63 Набор за плеврална пункция 55мм Брой

64
Набор за плеврална пункция, игла 
80мм Брой



65

Антибактериален филтър за 
трахеостомна канюла еквивалент на 
Термовент брой

66 Трахеостомен филтър с тръба брой

67

Антибактериален филтър за 
дихателна система, защитаващ 
пациента и дихателната апаратура брой

68

Аерозолна маска за 
кислородолечение  без метална 
пластина брой

69

Конектор за кислород /връзка м/у 
кислородния дозиметър и шлаух на 
кислородната маска фи 22F-6мм брой

70

Маска за неинвазивна кислородна 
вентилация с метален пръстен - № 3; 
№ 4; № 5 брой

71
Фиксатор за маска за неинвазивна 
кислородна вентилация брой
Код съгласно КОП  № 33141320
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И 
КОНТРОЛ НА БОЛКАТА

72

Игли за спинална анестезия с връх 
тип «Атравматичен», дължина 88 мм, 
полиран вътрешен лумен, 
ергономична прозрачна ръкохватка с 
цветно кодиране на диаметъра, с игла 
- водач,  /въвеждаща игла/ брой

73

Игли за спинална анестезия с връх 
тип
 « Quincke », дължина 88 мм,  G 25, с 
полиран вътрешен 
лумен,ергономична прозрачна 
ръкохватка с цветно кодиране на 
диаметъра, игла - водач /въвеждаща 
игла/

брой

74

Игли за спинална анестезия с връх 
тип «Quincke », дължина 88, мм G 26 - 
№27 с игла - водач / въвеждаща игла 
/ брой

75
Игли за лумбална пункция с връх „  
Quincke » G 18 брой

76
Игли за лумбална пункция с връх " 
Quincke " G 19 брой

77
Игли за лумбална пункция с връх« 
Quincke » G 20 брой

78
Игли за лумбална пункция с връх " 
Quincke " G 22 за възрастни брой

79
Игли за лумбална пункция с връх " 
Quincke " G 22 за деца брой

80

Набор за епидурална анестезия с 
катетър / игла, катетър, конектор за 
катетъра, епидурален филтър, 
спринцовка за загуба на 
съпротивление/ брой



81

Набор за епидурална анестезия с 
катетър(Епидурална игла по 
Туохи;Епидурален катетър със 
затворен край и три латерални 
отвора, материал на катетъра - 
полиамид, диаметър 0,85 х 0,45мм и 
дължина 100см, ясна синя 
маркировка за дължина и срещу 
усукване; катетърен конектор, плосък 
епидурален филтър 0,2микром, 
устойчив на налягане до 7бара; 
спринцовка за загуба на 
съпротивление) брой

82

Набор за комбинирана спинална с 
епидурална анестезия с 
катетър(Епидурална игла по 
Туохи;спинална игла с прозрачна 
ръкохватка, размер G27, с дължина 
127,50мм;мек катетър от полиамид 
със затворен край и три латерални 
отвора, материал на катетъра - 
полиамид, диаметър 0,85мм х 0,45мм 
и дължина 1000мм, маркировка за 
дължина; плосък епидурален филтър 
0,2микром, устойчив на налягане до 
7бара; спринцовка за загуба на 
съпротивление) брой

83

Игли за невростимулатор за блокове 
на периферни нерви, дължина 25мм, 
50мм, 120мм и 150мм (съвместими с 
невростимулатори HNS 11 и HNS 12; 
иглите с дължина 50мм и 120мм да са 
видими под ултразвук). брой

84

Набор за продължителна блокада на 
нервни сплитове (игла за 
невростимулатор, дължина 55мм и 
110мм, канюла, катетър, конектор за 
катетъра)(иглите да са съвместими с 
нивростимулатори HNS 11 и HNS 
12). брой

85

"Система за продължителна 
инфилтрация на рани": Еластомерна 
волуметрична инфузионна помпа с 
обем 270мл, с вграден регулатор на 
обемната скорост и 60мл спринцовка 
за запълване на помпата; 
Инфилтрационен катетър с дължина 
на инфузионната зона 65мм, 
интродюсер за катетъра с дължина 
83мм и 5 мл спринцовка за 
обезвъздушаване на катетъра; брой

86

"Система за продължително 
постоперативно обезболяване през 
епидурален катетър или периферен 
нервен блок": Еластомерна 
волуметрична инфузионна помпа с 
обем 400мл, с вграден регулатор на 
обемната скорост и възможност за 
избор на скорост 5, 8 или 10 мл/час брой



 Код съгласно КОП  № 33141320 
ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ 
КАТЕТРИ, ИНФУЗИОННИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ

87

Централен венозен катетър /ЦВК/ - 
набор за катетеризация на v.cava по 
техниката катетър през канюла - 
еднолуменен катетър от полиуретан, 
прозрачен, с маркировка за 
дължината, с три вградени 
рентгенопозитивни ленти по цялата 
дължина; защитен полиетиленов 
ръкав; катетърен стопер и 
заключващо приспособление. Иглата 
и катетъра да са видими под 
ултразвук

87.1

за достъп през вена Юголарис, 
размер на канюлата G14, 50мм 
дължина; катетър 1.1х1.7мм, 32см 
дължина брой

87.2

за достъп през вена Субклавия, 
размер на канюлата G14, 80мм 
дължина; катетър 1.1х1.7мм, 45см 
дължина брой

87.3

за достъп през вена Субклавия, 
размер на канюлата G12, 80мм 
дължина; катетър 1.4х2.1мм, 45см 
дължина брой

88

Централен венозен катетър /ЦВК/ - 
набор за катетеризация на v.cava по 
техниката катетър върху водач 
/Зелдингер/ брой

89

Еднолуменен катетър от полиуретан, 
с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно 
външно удължение; маркировка за 
дължината; фиксаторен клипс, 5F, 20 
cm дължина, G16, V игла видима под 
ултразвук  G18/70мм, водач 0.89мм х 
50см - вена юголарис. брой

90

Двулуменен катетър от полиуретан, с 
мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно 
външно удължение; маркировка за 
дължината; фиксаторен клипс, 7F, 
20cm дължина, D16/D16, V игла 
видима под ултразвук G17/ 70мм, 
водач 0.89мм х 50см - вена юголарис. брой

91
Система за инфузиомат  съвместима с 
инфузиомат тип "Браун" брой
Код съгласно КОП  № 33172200
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ И 
РЕАНИМАЦИЯ

92

Адаптер между интубационна тръба 
(трахеостомна канюла) и дихателния 
кръг на апарат за изкуствена 
белодробна вентилация брой

93

Електрод за временна 
кардиостимулация  F 5C с 
маркировка по дължината на 
катетъра или еквивалент на Еледин брой



94

Електрод за временна 
кардиостимулацияили   F 4C с 
маркировка по дължината на 
катетъра еквивалент на Еледин брой

95 Сет за перикардна пункция брой

96
Торакална дренажна бутилка по 
Биллау  брой

97

Интравенозен сет, съвместим с 
устройство за затопляне на флуиди 
"TERMIFLOW TEIDE CAIR " за 
възрастни с филтър и порт за 
инжектиране брой

98

Интравенозен сет, съвместим с 
устройство за затопляне на флуиди 
"TERMIFLOW TEIDE CAIR " за деца 
с филтър и порт за инжектиране брой



Предложение за изпълнение на поръчката

 "Консуматив за офталмология"   2013г

Код съгласно КОП  № 33169000
ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ  ЗА 
ОФТАЛМОЛОГИЯ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана 
опаковка - 

количество в мл., 
брой тестове, и т.н 

99
Ножче  15 градуса, право, матирано с широчина до 
1,6мм с маркер за посока на острието брой

100
Нож 2,4 мм за калибриране, матиран, двойно заточен 
с тънкостенен профил и маркер за дълбочина брой

101
Нож 5,5 мм за калибриране, матиран, двойно заточен 
с тънкостенен профил и маркер за дълбочина брой

102

Нож 2,75 мм за калибриране, матиран, двойно 
заточен с тънкостенен профил и маркер за 
дълбочина брой

103
Нож 2,6 мм за калибриране, матиран, двойно заточен 
с тънкостенен профил и маркер за дълбочина брой

104
Нож за разслояване  /тунелен разрез/ матиран, 
закривен, широчина от 2.0 до 2.5мм брой

105

Конци 10/0, черен найлон с две игли двойна шпатула 
от 6.00мм до 6.20мм, 3/8 кръг, дължина на конеца  
30см, монофиламентен брой

106

Конци 5/0 полиестер, с две  игли двойна шпатула от 
7.9мм до 7.95мм, 1/4 кръг, дължина на конеца 45см.,  
оплетен брой

107
Конци 6/0 черна коприна, с игла от 11.00мм до 
11.05мм, 3/8 кръг, дължина 45см, оплетен, с две игли брой

108 Фако касета за апарат "Инфинити" брой
109 Канюла за хидродисекция,27G - 11.0мм брой

110
Типче за фако 30 градуса, 1.1мм, за апарат 
"Инфинити" брой

111
Електрокаутер за многократна употреба с регулатор 
на напрежението брой

112

Очен чаршаф 102см х 122см с лепенка за закрепване 
без отвор и с торбичка за събиране на остатъчни 
течности брой

113 Картридж за инжектор Монарх  С брой
114 Картридж за инжектор Монарх ІІ D брой

115

Конци 10/0 полипропилен, нерезорбируеми, с прави 
игли двойна шпатула  дължина на конеца 20см, 
монофиламент брой

116
Конци 8/0 синя коприна, с игли двойна шпатула  от 
6.00мм, 3/8 кръг, дължина на конеца 45см, осукан брой

117
Наконечник за иригация и аспирация със силиконов 
накрайник за апарат "Инфинити"  брой

118 Гумен маншон за фако тип за апарат "Инфинити" брой
119 Гумен маншон за фако тип микро брой
120 Гумен маншон за фако тип ултра брой
121 Типче за фако 30, 0,9мм за апарат "Инфинити" брой
122 Канюла за иригация и аспирация брой

123
Конец 6/0 , резорбируем, PGA, виолет, плетен, 45см, 
игла-двойна шпатула 8мм, 1/4 брой

124 Конци 8/0 резорбируеми /PGA/ виолет, обла игла брой
125 Канюла за витреотом апарат "Инфинити" брой



Предложение за изпълнение на поръчката

"Рентгенови филми, фиксажи 
и проявители  "   2013г

Код съгласно КОП  № 32354110
РЕНТГЕНОВА ФОТОГРАФИЯ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 

126 Рентгенови филми за принтер към 
КТ

126.1
Филми КТ ( DRY Star DT2 B 35/ 43 ) – 
100бр. в кутия кутии

126.2
Филми КТ ( DRY Star DT2 B 20/ 25 ) – 
100бр. в кутия кутии

126.3
Филми КТ ( DRY Star DT2 B 28/35 ) – 
100бр. в кутия кутии

127
Рентгенови филми и консумативи за 
тях

127.1 Синя вълна 13/ 18 х 100 филма кутии
127.2 Синя вълна 18/ 24 х 100 филма кутии
127.3 Синя вълна 24/ 30 х 100 филма кутии
127.4 Синя вълна 15/ 40 х 100 филма кутии
127.5 Синя вълна 35/ 35 х 100 филма кутии
127.6 Синя вълна 30 /40 х 100 филма кутии

127.7
Проявител за автоматично проявяване 
2х 20 л. опаковки

127.8
Фиксаж за автоматично проявяване 2 х 
20 л. опаковки 

128
МИ за автоматичен инжектор 
"Стелант", наличен при възложителя

128.1
Конектор за  "Стелант" - ниско 
налягане SSS-LP-60-T брой

128.2 Комплект спринцовка "Стелант" 200мл комплект

129

МИ за автоматичен инжектор 
"EMPOWER CTA", наличен при 
възложителя

129.1
Спринцовка 200мл за инжекторна 
система за EMPOWER CTA брой

129.2  Конектор за "EMPOWER CTA" брой



Предложение за изпълнение на поръчката

"СЪДОВ И АНГИОГРАФСКИ 
КОНСУМАТИВ" 2013г

Код съгласно КОП  № 33184200
СЪДОВИ  ПРОТЕЗИ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 

130

Дакронови, плетени, бифуркационни, 
покрити с колаген и импрегнирани с 
сребърен ацетат и антибиотик, с размери: 
12/6; 14/7; 16/8; 18/9; 20/10мм.- 50 см.

130.1 12/6 - 50см брой
130.2 14/7 - 50см брой
130.3 16/8 - 50см брой
130.4 18/9 - 50см брой
130.5 20/10 - 50см брой

131

Дакронови, плетени, прави, покрити с 
колаган и импрегнирани със сребърен 
ацетат и антибиотик, с размери: 6,7,8 мм и 
дължина 40 см.

131.1 6мм/40см брой
131.2 7мм/40см брой
131.3 8мм/40см брой

132

Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, 
прави, импрегнирани с желатин с 
размери: 6,7 мм и дължина 40см и 50см.

132.1 6мм/40см брой
132.2 6мм/50см брой
132.3 7мм/40см брой
132.4 7мм/50см брой

133

Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, 
прави, късо скосени, импрегнирани с 
желатин, с размери: 4/6мм. и дължина 40 
см. брой

134

Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, 
прави,рингови, импрегнирани с желатин с 
размери: 6мм. и дължина 60 см. брой

135

Съдови протези, изработени от 
поликарбон- уретанови нишки с  
централно разположен ринг, с размери: 
6мм. и дължина 40см. брой

136

Съдови протези, изработени от 
поликарбон- уретанови нишки без 
централно разположен ринг, с размери: 
6мм. и дължина 40см. брой

137

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие: дължина на 
балона 20мм. и диаметър  на балона 5 мм. брой

138

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 20мм. и диаметър  на балона 6 мм. брой



139

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 20мм. и диаметър  на балона 8 мм. брой

140

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 30мм. и диаметър  на балона 5 мм. брой

141

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 30мм. и диаметър  на балона 6 мм. брой

142

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 30мм. и диаметър  на балона 8 мм. брой

143

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 40мм. и диаметър  на балона 3 мм. брой

144

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 40мм. и диаметър  на балона 4 мм. брой

145

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 40мм. и диаметър  на балона 5 мм. брой

146

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 60мм. и диаметър  на балона 5 мм. брой



147

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 60мм. и диаметър  на балона 6 мм. брой

148

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 100мм. и диаметър  на балона 3 мм. брой

149

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 100мм. и диаметър  на балона 4 мм. брой

150

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 100мм. и диаметър  на балона 5 мм. брой

151

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 100мм. и диаметър  на балона 6 мм. брой

152

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 200мм. и диаметър  на балона 5 мм. брой

153

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,035 
водач, 
ултранисък профил на върха, 
за високо налягане- RBP- 20 атм., дължина 
на шафта от 40 до135 см. ,
с двоен лумен, PVP покритие:дължина на 
балона 200мм. и диаметър  на балона 6 мм. брой

154

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместим с 0,018 
водач, 
атравматичен конусовиден връх, дължина 
на балона 20мм. и диаметър на балона  
2мм. брой



155

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместим с 0,018 
водач, 
атравматичен конусовиден връх, дължина 
на балона 30мм. и диаметър на балона  
2,5мм. брой

156

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместим с 0,018 
водач, 
атравматичен конусовиден връх, дължина 
на балона 30мм. и диаметър на балона  
3мм. брой

157

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместим с 0,018 
водач, 
атравматичен конусовиден връх, дължина 
на балона 40мм. и диаметър на балона  
3мм. брой

158

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместим с 0,018 
водач, 
атравматичен конусовиден връх, дължина 
на балона 60мм. и диаметър на балона  
3мм. брой

159

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,014 
водач, 
с хидрофилно покретие,  PVP покритие, 
дължина на балона 20 мм. и диаметър на 
балона  2мм. брой

160

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,014 
водач, 
с хидрофилно покретие,  PVP покритие, 
дължина на балона 40 мм. и диаметър на 
балона  2,5мм. брой

161

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,014 
водач, 
с хидрофилно покретие,  PVP покритие, 
дължина на балона 40 мм. и диаметър на 
балона  3мм. брой

162

Балонни катетри за ангиопластика на 
периферни артерии съвместими с 0,014 
водач, 
с хидрофилно покретие,  PVP покритие, 
дължина на балона 60 мм. и диаметър на 
балона  3,5мм. брой

163

Премонтирани стентове с карбоново 
покритие за ангиопластика на периферни 
артерии

163.1 дължина 20мм. и диаметър 6мм. брой
163.2 дължина 30мм. и диаметър 6мм. брой
163.3 дължина 40мм. и диаметър 6мм. брой
163.4 дължина 40мм. и диаметър 7мм. брой
163.5 дължина 40мм. и диаметър 8мм. брой
163.6 дължина 60мм. и диаметър 8мм. брой

164
Атравматични игли - Полипропиленови, 
монофилни, нерезорбируеми

164.1 2хHR22мм  4/0 дузини
164.2 2хHR17мм  5/0 дузини
164.3 2xHR13мм  6/0 дузини

165
Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, 
монофилни, нерезорбируеми

165.1 5/0 2HR13мм 76см дузини
165.2 6/0 2HR13мм 76см дузини

166

Силиконови емболектомични 
/тромбектомични/ катетри тип Фогарти,  
дължина 80 см. и диаметър на балона 
3,4,5,6,7F , с различно оцветяване на 
отделните размери

166.1 3F/80см брой
166.2 4F/80см брой



166.3 5F/80см брой
166.4 6F/80см брой
166.5 7F/80см брой

167

Водо и бактерионепропускливо 
полиуретаново платно за оперативно 
поле

167.1 90см / 60см брой
167.2 60см /45см брой

168

Ангиографски катетри: Диагностични 
катетри с оптимален контрол на усукване, 
трислойни, с найлон/ пебакс сплав, 
съвместими за употреба с водачи до 0,038"; 
с диаметър 4,5,6,7F брой

169

Ангиографски катетри: Диагностични 
катетри от полиуретан, с мек дистален връх 
и рентгенопозитивен найлон, съвместими с 
водачи да 0,038", с диаметър 4,5,6,7 F брой

170
Ангиографски катетри: катетри тип 
Multipurpose  с диаметър 4,5,6,7 F брой

171 Интродюсери /дезилета/

171.1

Интродюсер- сет с хемостатична клампа, 
трипътен кран, прозрачно странично рамо 
позволяващо инжектиране на контраст при 
поставен катетър; дилататор с миниводач от 
неръждаема стомана, съместим с 0,018" до 
0,035" водачи с диаметър 4,5,6,7,8 F ; 
дължина 11 см. брой

171.2

Интродюсер- сет с хемостатична клапа, 
трипътен кран, прозрачно странично рамо 
позволяващо инжектиране на контраст при 
поставен катетър; дилататор с миниводач от 
неръждаема стомана, съместим с 0,018" до 
0,035" водачи с диаметър 4,5,6,7,8 F ; 
дължина 40 см. брой

172 Водачи 

172.1

Хидрофилен периферен водач с нитинолова 
сърцевина, кинг- резистентен; 0,018" и 
0,035"; дължина от 150 до 260 см.; 
стандартно или твърдо тяло; без или с 45 
градусова ангулация на върха брой

172.2

Хериферен водач с нитинолова сърцевина, 
силиконово покритие, койл със златно 
покритие, с включен торкер за 0,014" и 
0,018"; размери от 0,014" до 0,035"; 
дължина от 80 до 300 см., 
без или с 45 градусова ангулация на върха брой

173 Пункционни ангиографски игли
173.1 18G - 9см брой
173.2 19G - 9см брой

174
Трипътен ангиографски кран за високо 
налягане 1200Ра брой

175 Спринцовки с манометър брой

176

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, с карбоново 
покритие, дължина на катетъра от 80 мм. до 
100мм.диаметър  4мм. и дължина 40мм. брой

177

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, с карбоново 
покритие, дължина на катетъра от 80 мм. до 
100мм.диаметър  6мм. и дължина 60мм. брой



178

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, с карбоново 
покритие, дължина на катетъра от 80 мм. до 
100мм.диаметър  6мм. и дължина 100мм. брой

179

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, с карбоново 
покритие, дължина на катетъра от 80 мм. до 
100мм.диаметър  8мм. и дължина 40мм. брой

180

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, 
с дизайн " отворена клетка", 
дължина на катетъра 135 см.диаметър  6мм. 
и дължина 40мм брой

181

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, 
с дизайн " отворена клетка", 
дължина на катетъра 135 см.диаметър  6мм. 
и дължина 80мм брой

182

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, 
с дизайн " отворена клетка", 
дължина на катетъра 135 см.диаметър  8мм. 
и дължина 40мм брой

183

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, 
с дизайн " отворена клетка", 
дължина на катетъра 135 см.диаметър  8мм. 
и дължина 60мм брой

184

Саморъзгъващи се стентове за 
ангиопластика на пириферни артерии, 
изработени от нитинол, 
с дизайн " отворена клетка", 
дължина на катетъра 135 см.диаметър  8мм. 
и дължина 80мм брой
Превръзки за лечение на рани

185

Превръзка изработена от полиамиден 
текстилен материал, покрита с химически
свързано метално сребро

185.1 5см х 5 см. брой
185.2 10см х 10 см. брой

186

Вискозен аморфен хидрогел на базата на 
рингеров разтвор и глицерин за лечение 
на относително сухи рани брой

187

Атравматична тюлена превръзка, 
импрегнирана с унгвент на 
триглицеридна основа

187.1 5см х 5 см. брой
187.2 10см х 20 см. брой

188

Силно абсорбираща превръзка, 
предварително активирана с разтвор на 
Рингер

188.1 4см х 7 см. брой
188.2 10см х 10 см. брой

189
Хидроактивна пенообразна превръзка с 
полиуретаново покритие

189.1 10см х 10 см. брой
189.2 10см х 20 см. брой

190

Калциево- алгинатна превръзка без 
съдържание на фармацевтично- активни 
вещества

190.1 5см х 5 см. брой
190.2 10см х 10 см. брой



191

Стерилна самофиксираща превръзка с 
абсорбираща подложка, съдържаща 
слой от метално сребро

191.1 15см х 8 см. брой
191.2 20см х 10 см. брой

192
Двупосочно- еластичен компресивен 
бинт с цинкова паста

192.1 5см х 10 см. брой

193

Особено тънък, двойно еластичен, слабо 
разтеглив бинт с надлъжна еластичност 
90% и напречна еластичност 40 %

193.1 5см х 10 см. брой



Предложение за изпълнение на поръчката

"Термографична хартия" 2013

Код съгласно КОП  № 22993300
ТЕРМОГРАФИЧНА ХАРТИЯ

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 

194
Регистрираща хартия за ЕК – 53/56 
тетрадка 130ммх135мм -  370 листа тетрадка

195
Регистрираща хартия за  МАС  500 - 
минимум  90ммх90мм  - 360 листа тетрадка

196
Регистрираща хартия за  МАС 1 200 
210ммх295мм - 150 листа тетрадка

197

Регистрираща хартия за токограф, 
тетрадка, еквивалентна на "Беби 
доплекс" 152ммх150 - 200 листа тетрадка

198
Регистрираща хартия за токограф,  
"HP 9270-0630" тетрадка

199
Термопринтерна хартия за ехограф 
110мм/50мм ролка

200
Регистрираща хартия "Нихон конден" 
110ммх20мм - 140 листа тетрадка

201
Регистрираща хартия за Шилер ТЕ 101 
-  80ммх22мм - 300 листа тетрадка

202
Регистрираща хартия за Кардимакс 
62мм/50мм ролка



Предложение за изпълнение на поръчката

"Урология" 2013г

УРОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 

203
Уретрален  катетър: Уретрален  катетър: Тип  " 
Нелатон" CH6-24 брой

204 Тип  " Тиман" връх Олива CH 10-24 брой

205 Уретрални катетри  Тип Фолей двупътен CH 6-24 брой

206
Уретрални катетри  Тип Фолей двупътен 
силиконов CH 12 - 24 брой

207
Уретрални катетри  Тип Фолей трипътен CH 20-
24 брой

208
Уретрални катетри  Тип Фолей катетър 
Силиконов, цилиндричен връх  CH 10-24 брой

209
Постоперативен балон катетър трипътен 
силиконов Тип ДюфорCH 18-24 50ml, 80ml. брой
Код съгласно КОП  № 33141323Биопсични 
игли

210

Биопсични игли за  биопсичен пистолет "Делта 
кът" с производител " Pajunk" - наличен при 
възложителя,  G16-20 см. брой

211 Водач с фиксиран връх 90см. 0.032" брой
212 Водач с гъвкав връх 15см.0.032,0.035 брой

213
Уретрални стентове Тип J J  отворен/затворен  
CH5,6,7 - 28см брой

214
Уретрални стентовеТип JJ отворен/затворен 
силиконов фиксиран водач CH 6,7-28см. брой

215
Уретрални стентовеТип JJ отворен/затворен 
силиконов гъвкав водач СН 6 28см. брой

216
Уретрални стентовеТип JJ стент пролонгирана 
имплантация CH 6,7,28см. брой

217
Уретрални стентовеТип моно J CH 5,6 
флексибилен водач брой

218 Стоун  Екстактор Дормия 4 жила 2,5 CH 90см. брой

219
Стоун  Екстактор Дормия 4 жила плосък 2,5 CH 
90см. брой

220
Уретерални катетри /дрен катетър/ Тип Нелатон 
CH 6 ,  2 отвора брой

221
Уретерални катетри /дрен катетър/ Тип Шевасю 
СН 5,6,7 брой

222

Перкутанен сет за супрапубичен дренаж /СПЦС/ 
Със силиконов катетър тип Балон СН 10,12 пълен 
сет брой

223

Перкутанен сет за супрапубичен дренаж /СПЦС/   
катетър тип моноJ  СН10,15 дължина на иглата 
8,12см. брой

224  Сет за ПКЦС тип ТУР СН 15 брой
225 Стома катетър  Тип Пецар СН 14-32 прав брой
226 Стома катетър тип Малекот СН 18-32 прав брой

227
Сет за перкутанна нефростома / пълен сет/   СН 
11 - 14,  3 дилататора брой

228 Кер дренаж Сн 8-14 брой
229 Мултитубуларен дренаж Силикон 3.5 - 40см. брой
230 Гофриран дренаж  силикон 36см./25см. брой
231 Сак "Сорбитол-Манитол" 3%/3л. брой

232
Система за инфузионен сак  еквивалент на 
Екоклик система брой

233
Уростомни торбички - самозалепващи, 
еднокомпонентни брой



Предложение за изпълнение на поръчката

"Химични индикатори за контрол на 
стерилизацията "  2013

Химични индикатори за контрол на 
стерилизацията

Мерна 
единица Производител Кталожен №

Предлагана опаковка - 
количество в мл., брой 

тестове, и т.н 

234
Хим.индикатор за контрол на 
стерилизацията с пара 121гр х 270 теста книжка

235
Хим.индикатор за контрол на 
стерилизацията с пара 134 гр х 270 теста книжка

236
Хим.индикатор за контрол на суха 
стерилизацията  165гр х 270 теста книжка

237
Хим. Индикатор за излагане на 
стерилизация с ЕО  - ролка брой
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