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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

  Доставка на медицински изделия - кардиологични и 
ангиографски консумативи 2014г. 

     
   

   
   Обособена позиция 1 - Инвазивна кардиология  

   

   
          

Ном. №  Наименование М.е. Колич 

000100   ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ     

000200   Диагностични катетри за висцерална и церабрална диагностика - покрите М-коут, 
Хидрофилни ангиографски катетри за доставка на контраст, емболизационен 
материал , водачи и микрокатетри- 4F/вътр.лумен-0.041"/ и 5F/вътр.лумен-0.043"/ 
. Единичен SUS braid за 5F и двоен  SUS braid за 4F.Специални криви и дължини 
от 65 см до 150см прави за реканализации на долни крайници , Yashiro 3D shape 
за по-лесен достъп на tr.celliacus,COE 2, JB1,JB2. 

брой 100 

000300   Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и М-хидрофилно покритие  
/включително специални радиални катери Tiger I,II- удобен за диагностика на 
двете коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2,AL type NTR/ 

брой 1 500 

000400   Катетър за ангиография , които може да се ползва с голям набор от други 
катетри.Катетъра е с дистален връх от централния лумен. Линиите за 
наблюдение, поставени във върха, са платинени. Разстоянието между тях е 
10.0мм.Шафта е 5 FR.Размери на шафта : от 2.5 FR. до 6.0 FR.Използвани 
дължини на катетъра : 60 см , 80 см , 100 см. 

брой 1 000 

000500   Диагностични катетри  с оптимален контрол на усукването, трислойни с голям 
вътрешен лумен, оплетка с плосък дизайн от найлон - пебакс сплав.Съвместими 
за употреба с водач до 0,038“, диаметър 4fr , 5 fr , 6 fr , с кривки : JL , JR , AL , AR 
, PIGTAIL, BERN, HOOK, Internal Mammary, Multipurpouse, VERTEBRAL, COBRA, 
NEWTON, SIMMONS, BENTSON. 

брой 500 

000600   Диагностични катетри  - Материал – найлон (vestan); три-степенна найлоновата 
конструкция – тяло – оплетен найлон за стабилност и предаване на въртенето/ 
проксимален сегмент – не-оплетен найлон за максимална флексибилност и 
дистален връх – мек и ретгенопозитивен найлон; THRULUMEN® дизайн;   
Максимално налягане – 1200 PSI, водач до 0.038” 

брой 1 000 

000700   Диагностични катетри  - Материал – полиуретан  (DUCOR®); три-степенна 
полиуретанова конструкция – тяло – оплетен полиуретан за стабилност и 
предаване на въртенето/ проксимален сегмент – не-оплетен полиуретан за 
максимална флексибилност и дистален връх – мек и ретгенопозитивен 
полиуретан; THRULUMEN® дизайн;   Максимално налягане – 1200 PSI, водач до 
0.038” 

брой 1 000 

000800    Диагностични катетри за периферия – тяло от оплетен найлон с неонов 
волфрамов рентгенопозитивен връх; до 1200psi налягане; SLX покритие;  4/5  F; 
дължина от 65 см. до 125 см. 

брой 200 

000900   Диагностичен катетър Tiger - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно 
покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача.  С външен 
диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr. 

брой 800 

001000   Диагностични катетри всички видове кривини за позлване при коронарна и 
периферна артериография - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно 
покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача.  С външен 
диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr.Вид на 
катетъра Amplatz Left. 

брой 1 000 

001100   Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от 
неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра 
и тласкаемост. Наилонов материал, издържащ при дълго използване на 
катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; Съвметим с водач .035"/.038". Конфигурации: 
JB1/JB2/JB3/DAV/H1/VERT/SIM1/SIM2/VTK/WNBG/KMP/ 
TEGT/MPA/C1/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурация: 
65/80/90/100/125/cm. 

брой 150 



001200   Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от 
неръждаема стомана, позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра 
и тласкаемост. Найлонов материал, издържащ при дълго използване на 
катетъра. Размери/Диаметър: 3Fr/.096mm; 4Fr/1.40mm"; 5Fr/1.68mm. 
Конфигурации: Cerebral (H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/VTK/VERT, 0), Visceral 
(C1/C2/DAV/KMP/MPA/RIM/TC/TC-BNK/TEGT/VERT/VS/VS1/VS2/0), Contralateral 
(RIM/C2/VS/VS1/VS2/TC/TC-BNK), Uterine (C2/RUC/TC/TC-BNK/ 0), Multupurpose 
(DAV/KMP/MPA/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-SHTL). Дължини според 
конфигурация: 40/65/75/80/90/100/120/125/135cm. 

брой 150 

001300   ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ     

001400   Диагностични водачи  с хидрофилно покритие Диагностични водачи 0.018-0.025-
0.032-0.035-0.038/до 180cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов 
жакет и хидрофилно покритие "М coat" 

брой 200 

001500   Диагностични водачи  с хидрофилно покритие Диагностични водачи 0.018-0.025-
0.032-0.035-0.038/ 220-260см с конструкция "one-piece nitinol core",  полиуретанов 
жакет и хидрофилно покритие "М coat"Promote Plus CD 3211-36 Q+Durata 
7121Q+Tendril 1888 / 58 см+Tendril 1882 / 52 см+CPS Direct PL) 

брой 200 

001600   Диагностични водачи  с хидрофилно покритие Диагностични водачи 0.035-0.038/ 
180 или 300см с конструция "one-piece nitinol core"  полиуретанов жакет и 
хидрофилно покритие "М coat", J - 1.5mm typ, за реканализация на периферна 
васкулатура 

брой 100 

001700   Диагностични водачи J-тип с тефлоново покритие от материал-Stainless steel 
"AISI 304" + Teflon "PTFE3"с размери: диаметър- 0.35"(0.90 mm), дължина-150 cm 

брой 1 000 

001800   РТА супер твърд водач за периферни процедури с къс и флексибилен връх J тип, 
дължина 190 и 300 см. 

брой 15 

001900   Диагностични водачи  PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие, лесно оформяне с 
пръсти и J-Памет, Amplaz Super Stiff - PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие 

брой 20 

002000   Стандартен водач - неръждаема стомана с тефлоново покритие. Наличие на 
специален T-J  връх за минимизиране на травми. Прав и извит - с радиус на 
кривка: 1.5, 3, 7.5, 15mm. Диаметър: .018/.021/.025/.032/.035/.038". Дължина: 
145/180/260cm 

брой 1 000 

002100   Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - 
твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна 
кривка в мм: 3/7.5. Дължини: 145/180/260cm. Диаметър: .025"/.032"/.035"/.038". 

брой 40 

002200   Периферен роудрънър водач с нитинолов мандрил, AQ хидрофилно покритие и 
платинен връх. Диаметър: .035"/.038" и дължини според вида на върха - 
80/145/180/260см. 

брой 100 

002300   ДЕЗИЛЕТА     

002400   Сетове за трансфеморален достъп интродюсер сет с хидрофилно покритие- М 
коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6,  7,8,9,10,11 F; дължина  
100, мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator 
lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 
0.035",0.038" водач 

брой 500 

002500   Сетове за трансрадиален  достъп интродюсер сет с хидрофилно покритие-М-коут 
дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6,  7,F; дължина  70мм,100 мм, 
160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator 
lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,018" 
0.021",0.025" водач 

брой 2 500 

002600   Сетове за трансрадиален  достъп "6 in 5F"  интродюсер сет за радиален достъп  
с външен диаметър  5Ф /2.46мм/ и вътрешен диаметър  6Ф/2.22мм/ за минимална 
инвазивност и AD Hock коронарна ангиопластика, хидрофилно покритие-М-коут , 
скосен връх на дилататора; размер 6,F; дължина  100 мм, 160мм "cross-
cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови 
кодове за различните размери, съвместим с 0.021",0.025" водач/дилататор с 
метална или Сърфло тип игла. 

брой 300 

002700   Сетове за трансрадиален достъп "Материал- polyamide organic polimer ""Grilamid 
L20G"" с хемостатична клапа и специално интродукторно устройство за водача,с 
размери:диаметър-4F,5F,6F,7F,8F,9F,10F;дължина-60,70,110 mm 

брой 300 

002800   Интродюсер с  феморален достъп  с хемостатична клапа , атравматичен 
дилататор с щракваща конектор система. Материал  полиуретан. Съвместим с 
0,035“-0,038“водачи с два завършващи края  - прав и J. Диаметър  4fr , 5 fr, 6 fr , 7 
fr 

брой 500 



002900    Интродюсер с  радиален  достъп  с хемостатична клапа , атравматичен 
дилататор с щракваща конектор система. Материал  полиуретан. Съвместим с 
0,025“ водач с два завършващи края  - прав и J. Диаметър  4fr , 5 fr, 6 fr , 7 fr . 

брой 500 

003000   Хемостатична SLIX клапа с шест платна;  халка с конец за подсигуряване; 
полиетиленово покритие за оптимален баланс на хемостаза и фрикционност ; 
дължина – 5,5 см., 11 см., 23 см. 

брой 500 

003100   Комплект от радиален интродюсер с дължина 6,5, 10 или 20 см/ 4,5 и 6 F с 
хидрофилно покритие; съдов дилататор; хидрофилен мини водач; IV канюла 

брой 500 

003200   Радиално дезиле  – с хидрофилно покритие и хемостатична клапа.Три различни 
модела : къс , стандартен и дълъг.Къс модел с размери : 4 , 5 и 6 FR  с дължина 
на дезилето 7 см. и  дължина на дилататора 12см. Стандартен  модел с размери 
: 4 , 5 и 6 FR  с дължина на дезилето 10 см. и дължина на дилататора 15см. 
Дълъг  модел с размери : 4 , 5 и 6 FR  с дължина на дезилето 25 см. и дължина 
на дилататора 30см.Сета съдържа дезиле , дилататор , водач с рзмер 0,018“ , 
21G игла с протектор и 10 кубика сприцовка. 

брой 500 

003300   Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. 
Дължини: 7cm - 6Fr, 13cm - 5/6/7Fr, 23cm - 5/6/7Fr. Съвместим с водач .018" и 
дължина на дилататор съответно: 13/19/29cm; дължина на игла: 7cm, дължина на 
нитинолов водач: 25/40/80cm 

брой 200 

003400   Микропунктурен интродюсер сет -4.0/5.0Fr. Игла: 21G/7cm. Диаметър на водача: 
.018".  Външна дължина на катетъра: 10см. Водач: неръждаема стомана или 
нитинол с дължина 40см. 

брой 30 

003500   Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалис. Специален интродюсер с клапа 
Check-Flo; външен диаметър: 4Fr, вътрешен диаметър: 2.9Fr, дължина: 7cm; 
съвместим с водач .018"; дължина на водач: 40cm; игла: 21G/4cm. 

брой 30 

003600   ОБЩ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН КОНСУМАТИВ     

003700   Y конектор + специална игла за ПКИ, изработен от polyamide organic polimer 
"Grilamid L20G" 

брой 400 

003800   Конектор механизъм чрез натиск изработен от polyamide organic polimer "Grilamid 
L20G" 

брой 400 

003900   Ротатор за коронарография - Ротатор за коронарография, изработен от 
polyamide organic polimer "Grilamid L20G" 

брой 400 

004000    Y – конектор – Специален консуматив за PTCA  с механизъм за натиск или 
въртене, с вътрешен лумен 3.1 мм., материал – поликарбонат 

брой 400 

004100   Манифолд – Двупътен или трипътен с ротатор , максимално налягане до 34 bar, 
материал – поликарбонат 

брой 200 

004200   Ротатор за коронарография – ротационен адаптор брой 2 000 

004300   Линия за контраст -  материал  найлон – полиуретан с вътрешен диаметър 0.71“. брой 2 000 

004400   Линия за контраст за инжектомат Медрад брой 50 

004500   Удължители за контраст брой 1 500 

004600   Удължители за налягане брой 1 500 

004700   Спринцовки за впръскване на контраст брой 3 000 

004800   Манифолди за ПКИ брой 200 

004900   Трипътни кранчета за високо налягане брой 2 500 

005000   Пункционна игла за феморален достъп по Селдингер, 18G, диаметър 1.3 мм, 
дължина 7 см. 

брой 300 

005100   Двупътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор, разположен 
от дясната страна, ON и OFF версия 

брой 1 500 

005200   Трипътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен 
от дясната страна, ON и OFF версия 

брой 2 000 

005300   Y-конектор, единичен, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор брой 20 

005400   Y-конектор, двоен, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор брой 20 

005500   Ротатор за PTCA, луминисцентен, за водачи с диаметри до 0.022’’ брой 500 

005600   Линия за високо налягане - до 70 bar; с ротиращ адаптор; дължина 75 см брой 1 000 

005700   ВОДЕЩИ ДЕЗИЛЕТА     

005800   Катетър дезиле - 4F,5F,6F, 0.035”, 45cm-прав и контралатерален, 100 см-прав, 
Материал: неръждаема стомана и полимер, Шафт:подсилен със стоманени 
нишки, Рентген-позитивен маркер 

брой 50 



005900   Катетър дезиле 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле, предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и 
каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със 
стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен 
вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 45см.Профили - 
MPA,RDC,Straight,Lima,HS 

брой 25 

006000   Катетър дезиле 6-7-8 F водещ катетър-дезиле, предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и 
каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със 
стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен 
вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 65см .Профили – 
Straight 

брой 30 

006100   Катетър дезиле 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и 
каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със 
стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен 
вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 90см .Профили - 
MPA,Straight 

брой 30 

006200   Интродюсери за периферни интервенции - Хемостатична SLIX клапа с шест 
платна;  3 мм. рентгенопозитивен атравматичен връх; полиетиленово покритие 
за оптимален баланс на хемостаза и фрикционност; дължина – 35 см., 45 см., 55 
см. и 90 см. 

брой 30 

006300   Хибрид между водещ катетър и интродюсер; SLIX клапа с 6 платна; халка с конец 
за подсигуряване; полиетиленово покритие за оптимален баланс на хемостаза и 
фрикционност ; екстра голям лумен -5F - .056', 6F - .070", 7F- .078", 8F- .088"; 
мулти-сегментен дизай; а-травматичен рентгенопозитивен връх в самия край в 
жълт цвят; коаксиален сегмент за канюлация;  устойчив на пречупване сегмент и 
сегмент за 1:1 предаване на въртенето;  вътрешно покритие на катетъра с PTFE 
(polytetrafluoroethylene) и хибридна  оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от 
неръждаема стомана; външно покритие – найлон със син цвят; мек рентгено 
позитивен връх (брайт тип) в самия край на катетъра – с дължина 2,5 мм; обща 
дължина - 55 см., 90 см. и 95 см. 

брой 30 

006400   Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, 
атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. 
Дължина: 45cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Съвместим с водач 
.018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - 
.074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr -  .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20.  
Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double. 

брой 50 

006500   Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, 
атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. 
Дължина: 90/110cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; 
Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - 
.087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double. 

брой 30 

006600   Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология за 
контралатерален достъп; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх 
и хидрофилно покритие. Вътрешен диаметър инч/mm: 5.5 - .081/2.06; 6.0 -
.087/2.21; 7.0 - .100/2.54; 8.0-.113/2.87; Дължина на дилататор: 47cm. 
Конфигурация на върха: 180° кривка. 

брой 30 

006700   Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, 
атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх. Интродюсер: 
4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 
5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr -  .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20. 
Дължина: 55/70/90см; Дължина на дилататор: 56.3/71.3/91.3cm. Съвместим с 
водач: .035"/.038". 

брой 30 

006800   Система - интродюсер и селективен катетър за достъп до каротидната артерия. 
Интродюсер: мек и атравматичен връх и AQ хидрофилно покритие. Намотка тип 
серпентина и флексорна технология с наличие на  дистален рентгеноконтрастен 
банд. Дължина на дезиле: 90см; дължина на дилататор: 102cm. Съвместим с 
водач  .038". Интродюсер: 5.0/6.0Fr. Селективен катетър: 5.0/6.0Fr, съвместим с 
.035" водач и дължина 125cm. Конфигурации на връх: H1/JB1/VTJ/SIM2/JB2. 

брой 30 

006900   ВОДЕЩИ КАТЕТРИ     



007000   Водещ катетър, подходящ за употреба без допълнителен интродюсер-за 
директен съдов достъп (sheathless), метална оплетка от 16 нишки, 
преконфигурирани кривки (JL, JR, AL, Hockey Stick, Left  Back-up), хидрофилно 
външно покртитие. 

брой 200 

007100   Водещи катетри с ID 5F = 0.058”; 6F= 0.071”, 7F= 0.082”,8F=0.091"" Zone 
технология, вътрешна оплетка от  стоманени нишки/ технология за устойчивост 
при усукване/,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип  Bypas, 
Tiger , 100 см , 125 cm 6F MPA, с хидрофилно покритие с изключение на 
дисталните 7см и проксималните 25см, със и без странични дупки. 

брой 500 

007200   Въвеждащи катетри "ID 5F = 0.059”; 6F= 0.071”, 7F= 0.081” Terumo Zone 
технология, вътрешна /стоманени нишки /SUS braid double mesh технология/ за 
устойчивост при усукване,мек атравматичен връх,специални радиални профили 
тип Ikari, Bypas, Tiger с повишена опора за лява и дясна коронарни артерии, М-
хидрофилно покритие 

брой 500 

007300   Въвеждащ катететър за "  Mother in Child" техника ID 5F = 0.059”; Terumo Zone 
технология, вътрешна /стоманени нишки /SUS braid double mesh технология/ за 
устойчивост при усукване,мек атравматичен връх - 12см,дължина 120см, М-
хидрофилно покритие, предназначен за СТО техника "Mother in Child" 

брой 100 

007400   Водещи катетри - При 5F - 0.058"; 6F - 0.071"; 7F - 0.081"; 8F - 0.090", Full-Wall 
технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене, Вградена 
гладка метална оплетка; мек връх, Vest-Tech Nylon технология за повишена 
рентгенова видимост, Позволяващ метод Kissing Balloon 

брой 800 

007500   Водещи катетри - Голям лумен 6F;  Polyether-ester ствол с 3 сегментен дизайн;  
PTFE покритие;  двойна циркулярна режеста структура;  атравматичен връх;  
лазерно споен връх;  защита от пречупване;  подобрен контрол на усукването; -
рентгенопозитивен; лубрикирана вътрешна повърхност; размери навътрешния 
лумен: 5F = 0,058", 6F = 0,070", 7F = 0,081"; Разнообразие от извивки: FL 3-6; FL 
ST 3,5-5; FCL 3,5-4; JL 3-6;  JL ST 3,5-5; Amplatz left AL0,75-3; AL ST 0,75-2 /без 
6F/; Kiesz left KL3/4/5; CLS3-4,5; Q-curve Q3,5-5; Voda left VL3-5; FR 3-6/FR ST 3,5-
4; FR4 90 cm; FCR 3,5-4; JR 3-6/ JR ST 3,5-4; JR4 90 cm; allRight ART 3-4,5; 
Amplatz right AR 1-2; Kiesz right KR3H/4H/5H; Voda Right VR1-2; Multipurpose 
MP1/MP2; Multipurpose 190 cm; Hockey stick; IM 85 cm; IM 90 cm; IM 100 cm; IMC 
90 cm; LCB; LCB 90 cm; RCB; RCB 90 cm 

брой 300 

007600   Водeщ катетър удължител с атравматичен връх. Проксималния шафт е 
изработен от неръждаема стомана, устойчив на прегъване. С хидрофилно 
покритие,намаляващо триенето за по-лесен достъп и достигане до места с по-
комплексни лезии. Съвместим с  6F водещ катетър / ” 0.070 в (1.78 
мм.).Оплетката „1х 1” , и големия вътрешен диаметър 0.057 / 1.45мм./,  
осигуряват много добър супорт при преминаването на интервенционални 
устройства. трудно достъпни лезии. Дължина на проксималния шафт - 120см., 
дължина на  дисталния водач - 25 см. Има два рентгеноконтрастни маркери , 
единия е до върха , другия до яката / яка изработена от неръждаема стомана 
обвита в полимер/ .Външен диаметър -  0.066 /1.68мм./. 

брой 20 

007700   Водещи катетри – Дилатационни  водещи коронарни катетри с вътрешен 
диаметър по цялата дължина , както следва : 5 fr -0.57” , 6fr-0.70” , 7 fr – 0.78” , 8 fr 
– 0.88” и следните кривки : JR , JL , AL , AR, SBS , IM. 

брой 200 

007800   Водещи катетри с мулти-сегментен дизайн. А-травматичен рентгено позитивен 
връх в самия край в жълт цвят. Коаксиален сегмент за канюлация, устойчив на 
пречупване сегмент и сегмент за 1:1 предаване на въртенето. Вътрешно 
покритие на катетъра с PTFE (polytetrafluoroethylene) и хибридна  оплетка от 
плоски и кръгли 16 нишки от неръждаема стомана. 5F - .056', 6F - .070", 7F- .078", 
8F- .088", външно покритие – найлон със син цвят; Мек рентгено позитивен връх 
(брайт тип) в самия край на катетъра – възможниост за избор с дължина 2,5 мм 
или ултра мек връх с дължина 16 мм. 

брой 300 

007900   Водещи катетри със специално приложение при бифуркационна техника и 
„kissing balloons”  6F - .072", - . Вътрешно покритие на катетъра с PTFE 
(polytetrafluoroethylene) и хибридна оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от 
неръждаема стомана. Водещи катетри с мултисегментен дизайн. мек 
атравматичен рентгено позитивен връх в самия край в жълт цвят с дължина 
0,51см., 0,76 см. коаксиален сегмент за канюлация, 13,97 см. устойчив на 
пречупване сегмент, 7,62 см. Флексибилен сегмент и сегмент за 1:1 предаване на 
въртенето; външно покритие – найлон със син цвят 

брой 300 

008000   КОРОНАРНИ ВОДАЧИ     



008100   Тип 1 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; 
рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на 
пружината - 28cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 

брой 500 

008200   Тип 2 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; 
рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.5G, дължина на 
пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; rope coil; PTFE  покритие 
на шафта 

брой 50 

008300   Тип  3 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден 
връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна 
част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; 
полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  
покритие на шафта 

брой 200 

008400   Тип  4 - PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден 
връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна 
част - 16cm, натоварване на върха - 1G, дължина на пружината - 16cm; 
полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; rope 
coil ; PTFE  покритие на шафта 

брой 30 

008500   Тип  5 - PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден 
връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна 
част - 16cm, натоварване на върха - 0.6G, дължина на пружината - 16cm; 
полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; rope 
coil; PTFE  покритие на шафта 

брой 30 

008600   Тип  6 -  PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна 
част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; 
полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  
покритие на шафта 

брой 400 

008700   Тип 7 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; флопи връх; 
рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на 
пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 

брой 400 

008800   Тип 8 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав и J вариант; за хронични оклузии; 
рентгенопозитивна част - 11cm ,  Slip Coat хидрофилно покритие на шафта и 
нехидрофилно за върха, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 
11cm 

брой 200 

008900   Тип 9 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; 
рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на 
пружината - 11cm; PTFE  покритие на шафта 

брой 100 

009000   Тип 10 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; 
рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 4,5G, дължина на 
пружината - 11cm; PTFE  покритие на шафта 

брой 20 

009100   Тип 11 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; 
рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 6.0G, дължина на 
пружината - 11cm; PTFE  покритие на шафта 

брой 50 

009200   Тип 12 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични калцифицирани 
оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина 
на пружината - 11cm; PTFE  покритие на шафта 

брой 100 

009300   Тип  13 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, 
натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; PTFE  покритие на 
шафта 

брой 50 

009400   Тип 14 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, 
натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие 
на пружината; PTFE  покритие на шафта 

брой 50 

009500   Тип 15 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; 
рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 12.0G, дължина на 
пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 

брой 30 

009600   Удължител за PTCA водач – ASAHI еxtension брой 20 



009700   Тип  16 - Водач - PTCA, 0.014"; 190/300 cm; J и прав дистална сърцевина - 
Durasteel, PTFE покритие, 28.5 см хидрофилно покритие, core - to -tip дизайн на 
върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент 30мм, модифицирана 
параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на 
въртене - responsease технология, дистални 1,5 см от върха без покритие за 
повече тактилност, три различни степени на опора. 

брой 300 

009800   Тип 17 - PTCA водач, 0,010'', 330cm; прав връх; рентгенопозитивна част 3cm; 
дължина на пружината - 8cm; SLIP COAT покритие на шафта 170cm; силиконово 
покритие на останалите 160cm 

брой 20 

009900   Тип 18 - PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден 
връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни  лезии; цялостна 
конструкция на ядрото ;  рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 
1,7 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  
покритие на шафта. 

брой 50 

010000   Тип 19 - PTCA водач, 0.014''към 0.011''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден 
връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни  лезии; цялостна 
конструкция на ядрото ; рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 
3.5 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  
покритие на шафта. 

брой 50 

010100   Тип 20 - PTCA водач, 0.014''към 0.012''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден 
връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни  лезии; цялостна 
конструкция на ядрото рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 
4.5 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  
покритие на шафта. 

брой 50 

010200   Тип 21 - Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично 
задържане на формата на върха, дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite), core - 
to - tip дизайн на върха, PTFE покритие, полимерно покритие по цялата дължина, 
хидрофилно покритие Hydrocoat, модифицирана параболична технология на 
прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease 
технология, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30мм, 
Натоварване на върха в gr.: 2.8g, 3.5g, 

брой 100 

010300   Тип  22 - Диаметър-0,014", Дължина-190 см, Материал на ядрото-неръждаема 
стомана, Проксимална намотка - 21,5 см, неръждаема стомана, Дистална 
намотка – 26мм, палдаий, рентген-позитивна, Покритие проксимален шафт – 
PTFE, Твърдост на върха - Много гъвкав (HF), Гъвкав (F), Среден (M), Ниво на 
опора - Стандартен и ES (Допълнителна опора), Маркери на шафта 92 см и 102 
см от дисталния край, Дистално покритие -  30 см хидрофилно 

брой 500 

010400   Тип 23 - Водач 0.014” материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема 
стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от 
платинаконструкция: shaping ribbon дължина на намотките:3сm;4,5сm за модел 
ExtraSupport маркери: 92 и 102сm, дължина:190cm /удължаване до 340сm/, 
твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium, Опора: standart & Extrasupport, 
покритие:дистални 12 см хидрофилно; 18см хидрофобно в средната част шафт- 
тефлон покритие 

брой 400 

010500   Тип 24 - 0,014" Коронарен дилатационен водач за  комплексна анатомия, DUO-
CORE технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между 
стоманена дръжка и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова 
спирала с платинена върхова част,  40см M-coat  дистално хидрофилно 
покритие,  Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0g, Intermediate-3.6g, 
Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6g 

брой 600 

010600   Тип 25 - Коронарен дилатационен водач за CTO, DUO-CORE технология в 
конструкциата, стоманена дръжка джойнт с нитинолова част - 40см , M -coat 
хидрофилно покритие-20см, за преминаване на СТО лезии,  изтъняване на 
водача от проксимално 0.014" към дистално до 0.008" за преминаване през 
микроканали в шапката на хроничната оклузия Дължина на водача - 180 см, 
тежест - 1.1г 

брой 100 



010700   Тип  26 - Наличен в два варианта: LS{light support) - хидрофилно покритие;  
дистален нитинолов сегмент;  феморален и брахиален проксимален маркер; 
полимерен връх ,лесен за оформяне; прав и "J" тип;  висока флексибилност; 
подобрен контрол на усукването; shape memory; диаметър на водача 0,014’’; 
дължини - 185/300см; MS{moderate support) - хидрофилно покритие; полимерен 
връх  лесен за оформяне;  прав и "J" тип;  по-голяма опора ;  висок контрол на 
провеждане;  подобрен контрол на усукването;  shape memory, диаметър на 
водача 0,014’’; дължини - 185/300см. Имат променен проксимален край, който 
позволява закрепването “AddWire ™ Extension Wire 

брой 300 

010800   Тип 27 - Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - 
Elastinite хидрофилно покритие Turbocoat, рентгенопозитивен интермедиерен 
полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент и PTFE покритие. shaping 
ribbon дизайн на върха; материал - Durasteel дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm;         наличие на допълнителен 
1,5mm маркер(златен). 

брой 200 

010900   Тип 28 - PTCA водач от неръждаема стомана 0.014'' с хидрофилно покритие 
Turbocoat, хидрофобно Smoothglide покритие на проксималната част, наличие на 
полимерен ръкав. Подходящ при хронични тотални оклузии (CTO). Дизайн на 
върха: Core-to-tip. Рентгенноконтрастен, атравматичен  връх 5 mm. J или прав 
вариант на върха, заоблена или заострена форма. Натоварване на върха в gr.: 
4,8g, 8,9g, 13,9g, 12,5g, 13,3g. Наличие на варианти с изтънен връх за по-добра 
пробивна сила.Дължина 190 cm и 300 cm. 

брой 50 

011000   Тип 29 - Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - 
Durasteel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие 
Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; 
дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на 
допълнителен 2mm маркер,   модифицирана параболична технология на прехода 
за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология,  
различни степени на твърдост на върха 

брой 50 

011100   Тип  30 - Водач - PTCA, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel 
полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, 
наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на 
дисталния рентгеновопозитивеноплетен сегмент - 30 мм, модифицирана 
параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на 
въртене - responsease технология, три различни степени на опора. 

брой 200 

011200   Тип 31 - Extra Stiif 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 150 

011300   Тип 32 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане - тип 1 брой 100 

011400   Тип 33 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане - тип 2 брой 100 

011500   Тип 34 - коронарен водач за измерване на интракоронарен кръвоток - тип 1 брой 50 

011600   Тип 35 - коронарен водач за измерване на интракоронарен кръвоток - тип 2 брой 50 

011700   Тип 36 - коронарен водач за комбинирано измерване на интракоронарно 
налягане и кръвоток 

брой 20 

011800   Тип 37 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане и 
температура 

брой 20 

011900   КОРОНАРНИ БАЛОНИ     

012000   Тип 1 - Коронарен РТCА полуразтеглив балон катетър - RX; съвместим с: водач 
0,014“/0.36mm и водещ катетър: 5F/1.40mm; Материал на балон: Polyamide 
Elastomer; Hypotube проксимален дизай на шафт; Диаметър на шафт: 
Проксимално 2.0 F, Дистално 2.362F; Полезна дължина: 142 mm; Хидрофилно 
покритие W-II; Профил на преминаване на лезия: 0.018" / 0.46 mm. Дължина: 10, 
15, 20, 25, 30mm; Диаметър: 1.50, 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm. 

брой 180 

012100   Тип 2 - материал: SCP(semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube 
EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,017”, Диаметър на 
дисталния шафт: 2.4F ( 1.25, 1.5 mm), 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0  mm), 
маркери:Iridium, набити, Coatingхидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно 
върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне 
на покритието само върху външната повърхност на пликите на 
балона(Patchwork), Нагъване: 2 и 3 катно, NP: 7bar ;  RBP: 14 bar, Размери: 1,25-
4,0mm/6-30mm 

брой 180 



012200   Тип 3 - PTCA балони "RX-OTW семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, 
Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6F, 
проксимален шафт 2.0F, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на 
дисталната част М Coat- 32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм 
диаметър,съвместим с 5F, а за ""kissing balloon "" техника ""с 6F водещ катетър, 
дължини 135см,145см и 148см 

брой 180 

012300   Тип 4 - RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 
'kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat 
II,  нисък преминаващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и  
проходимост;проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт – 2,4F модифициран 
изход за водача за по голяма устойчивост,размери  10-15-20 мм и диаметри 1.25-
1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00 

брой 180 

012400   Тип 5 - Коронарен балон катетър .Рапид ексчейндж смяна.Работна дължина на 
катетъра 141,5 см.Ултрафлексибилни ,материал Pebax 7233 / Plexar PX380 /PE-
LM6007.Максимално налягане O 1.50 to O 3.50 mm: 18 bar O 4.00 to O 4.50 mm: 
16 bar O 5.00 mm: 14 bar , тип порт - 237 ± 15 mm Проксимален шафт -2,1Френча 
Дистален шафт -2,6 Френча Размери: Диаметър от  1.50 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 
3.25 3.50 4.00 4.50 5.00 Дължини от 10.11.12.15.16.20.25.30.35.40 

брой 180 

012500   Тип 6 - Материал на балона: Fulcrum, Dura-trac хидрофилно покритие, Дължина 
на катетъра - 142 см, Дистален шафт дължина - 21 см , Проксимален шафт - 
1.9F, дистален шафт - 2.4-2.7F, Скосен връх с профил 0.0016", Преминаващ 
профил 0.021 при 1.5 мм, Позволяващ метод Kissing Balloon, съвместим с 6F 
въвеждащ катетър 

брой 180 

012600   Тип 7 - Дилатационни катетъри за ПТКА  за бърза смяна,  с полукомплиантен 
балон в близост до дисталния край; Дисталният участък на катетъра е 
двулуменен и коаксиален. TrakTip дистален шафт- 150 см дължина на шафта- 
Диаметри от 1,5 – 4,00 мм; за предилатация;материал на балона – тип полиамид 
(Soft Leap за диаметри 1,5-/2,0 мм;LEAP за диаметри  2,25 мм – 4,0 мм; лазерно 
заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; 
Проксималният участък на катетъра е еднолуменен, 1.8Fтип hypotube;вътрешен 
профил на лезията -0,017" за всички размери;  дължини -9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; 
диаметър на балона - 1,5 /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 mm е приложено 
хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача; За да се 
предотврати авто-адхезия на хидрофилното покритие на балона, от дисталния 
връх проксимално на балона върху хидрофилното покритие е приложено 
силиконово покритие. Моделите болони с дължина 9 и 12 mm имат само 
силиконово покритие от дисталния връх проксимално на балона; Моделите с 
размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали 
модели имат два  рентгеноконтрастни маркера; 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 120 

012700   Тип 8 - Дилатационни катетъри за ПТКА Over-The-Wire и за бърза смяна, 
респективно, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; 
Бисегментен ™ Вътрешен шафт (Monorail®  и OTW катери); TruFeel™ Hypotube 
дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост,сигурност и полимерен маншон 
Slope™; Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW 
катетер) с плавен преход от твърдост към флексибилност; Дисталният участък на 
двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) е двулуменен и 
коаксиален. OptiLEAP™ материал на балона с редуцирана дебелина; Подобрена 
флексибилност на върха; Скъсени тинки маркери, повишаващи дисталната 
флексибилност; Налични диаметри от 1.5mm до 5.0mm; Дължина на балона от 
8mm до 40mm; За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм  – избор 
между 2 варианта (Push or Flex) за диаметър 1,50мм, които осигуряват различни 
характеристики; Всички размери са налични както за Monorail така и за Over-the-
Wire катетерни платформи; Ултра нисък профил –  0,017’’; Приложени са 
хидрофилно (Bioslide™) и хидрофобно (Xtra™) покрития, при различните 
размери; Работната дължина на балонния катетър е 140 cm. Съвместим с 
водачи <0,014’’/0,36 мм; Проксималния маркери  (един на разстояние 90 cm и два 
на 100 cm от върха); Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен 
маркер, докато всички останали модели имат два  рентгеноконтрастни маркера 

брой 180 



012800   Тип 9 - Балон катетър за ПТКА. 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); червен цвят на върха; 
хидрофилно покритие Zglide; 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; 1,2; 1,2Push; 1,5; 1,5Push; 2.0; 
2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa 

брой 180 

012900   Тип 10 - Дилатационен катетър за ПТКА с балон за високо налягане, 
Некомплиантен,подходящ за постдилатация; Материал на балона - Opti-
Q™;Приложени са хидрофилно (Bioslide™) и хидрофобно (Xtra™) покрития, при 
различните размери; Работната дължина - 143 cm. Профил на върха 0.017 
“;Дисталната част е с двоен лумен,коаксоиална Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 
мм ; Изчислено налягане на пръсване – 20 АТМ за диаметри 2,00мм – 4,00мм и 
18АТМ за диаметри 4,50мм и 5,00мм;Дължини на балона; 6,00мм,8,0мм, 12,0мм, 
15,0мм, 20,0мм и 30,0мм; Диаметри на балона – 2,00мм, 2,25мм, 2,50мм, 2,75мм, 
3,00мм, 3,25мм, 3,50мм, 3,75мм, 4,00мм, 4,50мм,  5,00мм, (4,50мм и 5,00мм не са 
налични за дължина 30,0мм,Подобрена визуализация – платина-иридиеви 
маркери; Проксимален шафт – 2,1F-2,3F; Дистален шафт – 2,4F-2,7F; 
Проксималната част на дисталния шафт – 2,7F за всички размери;Qurter size – 
24-25atm; Дължина на върха – 1,75мм; Материал на върха – полиамид 

брой 180 

013000   Тип  11 - PTCA балони "PTCA балони - Материал-polyamide organic polimer 
""Grilamid L20G"" технология-Rapid Exchange (RX),""Crystal Balloon"" с два златни 
маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars, с 
размери: диаметър на балона-1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,3.75,4.0 
mm;дължина на балона-10,15,20,25,30,35,40 mm;профил-0.7 mm;диметър на 
катетъра-проксимален-2F,дистален-2.7F;дължина на катетъра-140 cm 

брой 120 

013100   Тип  12 - РТСА катетър, двоен лумен, хидрофилно покритие; материал на балона 
Hydroflow с уникална “mirror polished” повърхност; подсигуряваща “kissing 
technique” 

брой 180 

013200   Тип  13 - Специален балон за бифуркационна техника с изтънен проксимален 
край и много нисък профил на шафта ABP 25 atm.; NP:6 до RBP: 16atm 

брой 180 

013300   Тип 14 - Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014'' водач; с 5F 
водещ катетър монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0  
преминаващ профил - 0.021'';  профил на върха - 0.017'' ; полиуретан  Slim seal 
технология и връх тип transitionless; материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; 
маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 
bar/ATM 

брой 180 

013400   Тип 15 - Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F 
водещ катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; 
профил на върха - 0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип 
transitionless;  материал на балона -  /Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; 
номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM 

брой 180 

013500   Тип 16 - Балон катетър за коронарна ангиопластика при Tотални 
оклузии.Материал на балона – Pebax.Външен диаметър на върха – 
0.016”.Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm.Покритие: Hydro-x / върха; Invio / 
водач.Размери- Диаметър: 1,00/4,00мм, Дължина 5-30 мм. 

брой 180 

013600   Тип  17 - Балон катетър за PTCA; материал COMAX; четиристранно сгънат; нисък 
профил на върха - 0.016”; дължина 145 см, проксимален шафт 1,9 F, дистален 
шафт 2,5 F, HPTS – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F 
водещ катетър; съвместим с водач 0.014”; специално покритие улесняващо 
приплъзването; hard-soft връх; наличен и в диаметри 1.25 и 1.5, подходящи за 
лечение на хронични тотални оклузии; размери:    диаметри 2.0мм, 2.25мм, 
2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10мм, 15мм, 25мм, 30мм и     
диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с 
дължина 20мм 

брой 180 

013700   Тип 18 -  Ниска разтегливост, при 16 атм – 3,26 мм (за балон 3,0 мм); Запоен 
маркер от платина с дължина 1 мм. ; материал на балона – Pebax/дуралин Flex с 
хидрофилно покритие; дължина 139 см.; диаметър на шафта 1,9F ; материал на 
проксималния шафт – hypotube от неръждаема стомана; дистален шафт – 2,7F; 
материал на дисталния шафт - Pebax/Nylon;   6F kissing( тестван при 0.070” 
водещ катетър) 

брой 180 



013800   Тип 19 - Покритие на дисталния шафт: Bioglide - биосъвместимо, хидрофилно и 
овлажнено. Съвместимост с 5 Fr водещ катетър, възможност за "kissing balloon" 
техника при 6 FR катетър. Проксимален диаметър на шафта: 1,98F; Дистален 
диаметър на шафта: 2,4 Fr за диаметри от 1,25 до 2,00 мм; 2,6 Fr за диаметри от 
2,25 до 4,50 мм. Напречен профил: 0.022‘‘ за 1.25-1.50 мм и 0.024‘‘ за 2.00-4.50 
мм, Профил на върха: 0.016‘‘, Водач: 5F, Налягане (Atm): NP = 7, BP: 16 атм – 
1.25-4.00 mm, 14 атм – 4.50, Дължина на върха: 5мм за диаметри 1,25мм и 1,5мм 
и 2мм за диаметри от 2,00 до 4,50 мм; Маркери: Платина/Иридий, 0 профил - 1 за 
1.25 мм и 1.50мм; 2 за 2.00-4.50 мм; Маркери на проксималния шафт: брахиални 
и феморални маркери на 90 и 100 см от дисталния връх; Дължина на балона 
(мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41; Диаметър на балона (мм): 1,25, 
1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 и 4,50 

брой 180 

013900   РТСА дилатационен катетър, CTO. SMART техника. Хибриден полимерен 
материал. 0.016" вх. профил. Атравматичен мек връх. Шафт с конична форма. Ro 
маркер в средата на балона. Профил в дисталната част: 2.5F; в проксималната 
част: 2.7F. В дисталната част - по-мек полимерен материал - 2 mm; 220 mm "Flex-
segment"; 110 mm "Pusher segment"; Hypotube c PTFE покритие. Размери: O 1.00, 
1.25, 1.50, 2.00 и 2.50 mm/дължина 10, 15 и 20 mm. 

брой 30 

014000   СПЕЦИАЛНИ КОРОНАРНИ БАЛОНИ:     

014100   МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИ РТСА БАЛОНИ     

014200   Тип 1 - Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент / Покритие: 
Паклитаксел (3µg/mm на квадрат) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, RX 
дизайн; Диаметър на шафт: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5F; Полезна дължина: 
140 мм; Диаметър на лумен на водач: 25cm; Дължина на дистален връх: 5mm; 
Профил на върха: 0.016’’.Дължина: 15/20/25/30mm; Диаметър: 
2.00/2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm 

брой 100 

014300   Тип 2 - Профил на върха:0.017”, Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force 
Transmission), Диаметър на дистални шафт: 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0mm), 
Маркери:два платина-иридий, Работна дължина: 140см, Водещ катетър: 5F, 
ПОКРИТИЕ Медикамент : аклитаксел(Paclitaxel),  Доза на медикамента: 3.0 
µg/mm2 Матрица Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат Покрита повърхност 
Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и 
дисталния маркер  Време за излъчване на медикамента: 30 сек 

брой 100 

014400   Тип 3 - Медикамент излъчващ балон (DEB), безполимерна технология, 
микрокристално покритие, медикамент Paclitaxel 2.5 µg/mm2; размери от 1,5 до 
4,0 мм диаметър; дължина от 10 до 25 мм 

брой 50 

014500   Тип 4 - Медикамент излъчващ / Паклитаксел/ балон . Материал на балон: 
Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел.  Покритие:  3.0µg / mm на квадрат . 
Дължина на върха: 3.5 mm. Профил на върха: 0.016"  Диаметър: 
2.00/2.25/2.5/2.75/3.0/3.50/4.0 mm, Дължина: 15/20/25/30 mm. 

брой 50 

014600   Тип 5 - Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър; проксимален шафт – 1.8F, 
дистален шафт - 2.5F, дължина – 138 см, брахиален и феморален маркер – 90 см 
и 100 см, съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014”, профил на 
върха – 0.017” , размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с 
дължина 15мм, 17мм, 25мм, 30мм И  диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 
2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 20мм 

брой 50 

014700   РТСА БАЛОНИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ     

014800    Тип 1 - материал: SCP(semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube 
EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,018”, Диаметър на 
дисталния шафт: 2.6F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.7F ( 4.0-5.0  mm), маркери:Iridium, 
набити(по 2 за всички размери), Покритие: хидрофилно на дисталния шафт; 
хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология 
на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на 
балона(Patchwork). NP: 14atm;  RBP: 20 atm(18atm- 4.0-5.0mm), Размери: 2,0-
5,0mm/8-30mm, Работна дължина: 145см, Водещ катетър: 5F 

брой 100 

014900   Тип 2 - Non-Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация  с 2 
маркера; Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък 
входен профил – 0,42 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ 
катетър, Проксимален шафт – 2,0F от неръждаема стоманаДистален шафт – 
2,5F Номинално налягане – 10 атм,  RBP – 20 атм, диаметри  2.25-2.50-2.75-3.00-
3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм 

брой 100 



015000   Тип 3 - Дизайн: Rapid Exchange (RX), Балон тип: Cеми-комплайент , Балон с 
тройно плисиране, Покритие на шафта: хидрофилно, Лекарство: Сиролимус, 
Лекарствено натоварване:  1.4µg/mm2, Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, 
RBP=16, Проксимален и дистален рентгенопозитивен маркер , Профил на върха:  
0.017‘‘, Полезна дължина на катетъра :  140см, Шафт:  Проксимален диаметър : 
1.95F, Дистален : 2.70F, Диаметри:   1.50, 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00mm 
, Дължини:  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm 

брой 100 

015100   Тип 4 - Балон катетър за коронарна ангиопластика Материал на балона Pebex. 
Външен диаметър на върха Sunflex – 0.018”.NР 6 atm, RBP - 16 atm. Двойно 
покритие Sidematrix за преминаване през лезиите. Размери- Диаметър: 
2,0/5,00мм, Дължина 8-18мм. 

брой 100 

015200   Тип 5 - Балон -катетър за коронарна ангиопластика Високо налягане - 35 
атмосфери; Двуслойно покритие на балона; Два платинени маркера; Диаметър 
на балон: 2,0 мм - 4,00 мм; Дължина: 10,00 мм - 20,00 мм.. 

брой 60 

015300   Тип 6 - Наразтеглив, при 26 атм. – 3,261 мм (за балон 3.0 мм); RBP – 20 атм.; 
Запоен маркер от платина с дължина 1 мм.; материал на балона – Prbax/дуралин  
Flex с хидрофилно покритие; къс и мек дистално изтънен връх 0.017”; дължина 
139 см.; диаметър на шафта 1,9F ; материал на проксималния шафт – hypotube 
от неръждаема стомана; дистален шафт – 2,7F; материал на дисталния шафт - 
Pebax/Nylon 63D – 3 мм. ;  6F kissing( при 0.070” водещ катетър) 

брой 200 

015400   Тип 7 - Балон катетър/Non Compliant/ Дизайн: Rapid exchange ; напречен профил 
2.00= 0.023' , 2.50 to 3.50 = 0.24', 4.00 = 0.25'; Дължина на върха: 3.5мм,Налягане 
NP -12 atm, RBP 20 ATM;  Полезна дължина на катетъра – 142 см, Водач – 5 F;  
Дължина на балона (мм): 8,10,13,15,18 и 23 ; Диаметър на балона (мм): 2,00, 
2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 

брой 100 

015500   РТСА БАЛОНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА:     

015600   Тип 1 - ПТСА водач:.014”, Катетър: RX, Scoring element: нитинолов, три спирали, 
Нисък профил: приблизително 2,7F, Балона:PEBAX, semicompliant, Шафт: 5F, 6F 
водещ катетър, Работна дължина: 137 cm, Маркери на балона: 2 набити, 
Диаметър на балона: 2-3,5mm, Дължина на балона: 10-20mm 

брой 60 

015700   Тип 2 - Микрохирургично дилатационно изделие. Състои се от балон с 3 или 4 
атеротоми (микрохирургични ножове), монтирани надлъжно върху външната му 
повърхност. Некомплиантен.материал на балона – Nylon. Дължини на балона - 6 
мм, 10 мм и 15 мм. Диаметри на балона – от 2мм до 4мм през 0,25мм. Работната 
дължина на балона е разстоянието между рентгеноконтрастните ивици маркер, 
всеки по 1мм. Работната дължина на катетъра е 142см. Проксималният край на 
катетъра е тип „hypotube” с диаметър 2,0F. Дисталния край  е двулуменен и е 
изработен от гъвкав материал, с хидрофилно покритие, диаметър 2,7F. 
Преминаващ профил на върха – 0,022“. Две маркерни ленти на катетъра на 90см 
и 100см. За по-голяма видимост върхът на балона и луменът на водача са 
оцветени в зелено. Съвместим с водач 0,014" (0.36 mm) 

брой 60 

015800   КОРОНАРНИ СТЕНТОВЕ:     

015900   СТОМАНЕНИ СТЕНТОВЕ:     

016000   Тип 1 - Коронарен стент от стомана, 316LVM ,мултиклетъчен 
дизайн,електрополиран,подходящ за протекция на страничния клон,XL дизайн  
,ентри профил 0.45мм,луер лок система от Polycarbonate (PC), Lexan HPS 7, 
Размери : Дължини от 10 / 14 / 18 / 24 / 28 / 34 / 38 mm Диаметър от:  
2.0/2,25/2,5/2,75/3.0/3,25/3,50/-4.00, Номинално налягане 9atm. Максимално 
налягане 18atm. 

брой 100 

016100    Тип 2 - Материал на стента - неръждаема стомана хирургично ниво 316L  с 
покритие от тинаниев оксид; Тандем архитектура; Нов Би аксиален дизаин; 
Дизайн на клетката - Верифлекс, Трак тип; оптимален баланс между 
съвместимост, флексибилност и радиална сила – Униформ дизайн на клетките; 
много нисък профил-0,041"; по-тънки елементи /стратове/- 0,0038'; Стента е 
защитен с усилваща 360 технология на кримпване; Съотношение метал/артерия 
- 14 - 19%; Откат на стента <5%; Скъсяване на стента  <5%; площ на клетката: SV 
- 3,45 mm на квадрат; WH – 2,75 mm на квадрат; LV – 4,55 mm на квадрат; 
Размери на стратовете (") - ширина:.003 за SV/WH, .0037 за LV. Дължина .04 за 
SV/WH и .05 за LV.   0.0038” thick;  Maverick платформа на катетъра; 5 циркулярни 
платна на балона; доказано сгъване след дилатация; консистентна съдова опора 
и покриваемост; материал на балона - DynaLeap;  номинално налягане - 9 АТМ, 
изчислено налягане на пръсване - 18 ATM (2.25-4.0); 16 ATM (4.5 - 5.0); 
Проксимален шафт - 1.8/2.0 F; Дистален шафт - 2.7 F; връх 0.017'' 

брой 100 



016200   Тип  3 - Премонтиран коронарен стент, съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ 
катетър неръждаема стомана мулти-линк дизайн; тип отворени клетки; връзки 
тип 3-3-3 дебелина на стратовете - 0.0036'' хидрофилно дистално покритие 
рекойл - 2.2%  скъсяване - 0.9%; обем на стента - 3.43 мм3 М:А съотношение 
11.9% ;материал на балона - XCELON-S (Pebax);  RBP - 16 bar/ATM 

брой 60 

016300   ХРОМ-КОБАЛТОВИ СТЕНТОВЕ:     

016400   Тип 1 - Коронарен стент от кобалт-хромова сплав;  Дизайн на катетър - RX, 
Проксимален шафт с Hypotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на 
преминаване на лезия: 0.016”, Диаметър на шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 
2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II;  S-образни и прави конектори с квадратична 
връзка на стратове  с дебелина 0.0039“ и модел с 6 или 9 корони. Възможност за 
отваряне на клетка на стратове: 1.577mm; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mm 
Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm; 

брой 300 

016500   Тип 2 - материал: кобалт-хром, дизайн: двоен хелиокоидален, съотношение 
метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%, дебелина на стратовете:0,0024”, 
преминаващ профил:0,037”, дължина на шафта:140cm, маркери:platinum iridium, 
набити, покритие: PROBIO /силиконов карбид/, диаметри: 2.0-5.0, дължини: 9-13-
15-18-20-22-26-30-35-40 

брой 120 

016600   Тип 3 - Материал - CoCr  605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип"open 
cell" 80µ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху 
платформа Ryujeen shaft , с ново поколение хидрофилно покритие M-coat II и 
размери  9-12-15-18-24-28  диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 

брой 120 

016700   Тип 4 – Материал: кобалтова сплав, Ултратънки и закръглени стратове, 
Оптимална големина на клетките за съпорт и покритие, Ro видимост – висока, 
Дизайн: непрекъсната синусоида 

брой 120 

016800   Тип 5 - Непокрит метален стент изработен от сплав платина- хром , комбинирана 
с иновативната Element™ Atchitecture  на  усилената системата за подаване .Тип 
на стента: разтварящ се от балон стент.Съдржание на: никел -9%; платина -33%; 
хром -18%; желязо -37%. По - тънки елементи /STRUTS/ на стента – 
0,0032”(0,081мм) за 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 0,0034”(0,084мм) за 
4,00мм и 4,50мм. Recoil на стента: 3% (2,5мм стент). Радиална сила на стента: 26 
нютона/мм (2,50мм стент). Съвместимост: 0,04 нютона*мм (2,50мм стент). 
Скъсяване на стента: Avg. 0,8 мм.Maximum Expanded Cell Diameter: 5,77мм 
(3,00мм стент). Материал на балона: DuoLEAP (PEBAX). Номинално налягане: 11 
ATM (1117 kPa); RBP - 18 ATM (1827kPA). Работна дължина 144см. Работна 
дължина на водещия катетър, вътрешен диаметър: >=0.056" (1.422мм) за 2,25 to 
4,00 мм размери; връх- <=0.0185" (0,470мм); Преминаващ профил на стента – 
0,040”(1,02мм). Външен диаметър на  на катетъра: 2,3 F (<=0,80мм) Proximal 
Shaft  и 2,7F (<=0.95мм) Distal Shaft. Налични диаметри: 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 
3,00мм; 3,50мм; 4,00мм; 4,50мм. Налични дължини: 8 мм; 12 мм; 16 мм; 20 мм; 24 
мм; 28 мм; 32 мм. Съвместим с водач < 0.014" (.36мм). Рентгеноконтрастни 
маркери от платина , иридий; Хидрофилно покритие на дисталния Shaft – 
Bioslide; Стерилизиран с етилен оксид 

брой 120 

016900   Тип 6 - Коронарен стент кобалт-хром, дебелина на стратовете 0,073µм/ ширина 
0,08-0,12мм, метал/артерия отношение 14%, скъсяване при раздуване <1%, recoil 
<5%; 

брой 100 

017000   Тип 7 - Премонтиран коронарен стент, съвместим с 0.014'' водач; размери 2.00- 
4.00, кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; тип затворени клетки, 
дебелина на стратовете - 0.0032''; ширина < 0.0040'';  съдържание на Ni < 10.5% ; 
рекойл  4.8%, скъсяване 0.12%, профил 0.039'' - 0.040'', М:А съотношение 10.73% 
;  - излизане на балона извън стратовете -0.68 mm, RBP - 16 bar/ATM 

брой 100 

017100   Тип 8 - "Multi link"дизайн на свързващите връзки.Материал-сплав 
кобалт/хром.Дебелина на стратовете-0,0032".Свързваща връзка с 3 
извивки.Скъсяване при раздуване-0%.Профил на преминаване-
0,037".Симетричен проксимален край наринговете.Високи не-линеарни линкове и 
дълги клетки за отлична флексибилност.Тип отворени клетки 

брой 100 



017200   Тип 9 - Материал:  Кобалт-Хром L605 , Изключителна  биосъвместимост, Супер 
флексибилен,  Дизайн: Rapid Exchange (RX), Балон тип: Cеми-комплайент , 
Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, ВP=16, Проксимален и дистален 
рентгенопозитивен маркер , Профил на върха:  0.035‘‘, Полезна дължина на 
катетъра :  140см, Шафт:  Проксимален диаметър : 1.95F, Дистален : 2.70F, 
Диаметри:   2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00mm , Дължини:  12, 16, 20, 24, 28, 32, 
38, 42mm 

брой 50 

017300   Тип 10 - Кобалт-Хромов коронарен стент Двойна хеликоидална структура. 
Позволява достъп до страничен клон до 4,5 мм. Дебелина на стратовете 
0.032”.Профил на преминаване 0.038”. Recoil <5%, Проксимален шафт – 
hypotube, NBP – 9atm., RBP – 16 atm. Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 
9/33мм. 

брой 50 

017400   Тип 11 - Био-Инженерен Кобалт-Хромов стент с двойно хеликоидеален дизайн 
Покритие на стент с Антитела CD34 улавящи ендотелните прогениторни клетки 
(EPC),  ускоряващи ендотиализацията, предпазващи от тромбоза и намаляващи 
рестенозата. Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм. 

брой 50 

017500   Тип 12 - Хром кобалтов стент – структура от 3 междинни връзки на сегмент , 9 
зигзагообразни елемента на ринг , дебелина на стратовете 0,0028“(72 
микрометър) , съотношение на метал към артерия по-малко от 18%съвместимост 
– 5 fr въвеждащ катетър.Материал  на стента - Cobalt Chromium L605 на балона 
Polyamide Compound. Проксимален шафт на катетъра -  1,9fr,  дистален шафт от 
2,5 до 2,9fr. 

брой 50 

017600   Тип 13 - Коронарен стент от кобалт-хромиева сплав L605 с по-малко от 30 %  
съдържание на никел; дебелина на страта 60 µm; дизайн: девет корони с три 
свързващи мостчета, отворен клетъчен диаметър (0,9 мм -1,3 мм); профил на 
входа на лезията  0.016”; проксимален шафт 1.9F, проминиране на балона по-
малко от 0.5 мм от всяка страна; профил на преминаване: 2.75 мм – 0.033”, 3.0 
мм – 0.034”, 3.5 мм – 0.035”, 4.0 мм – 0.035”;  размери : - диаметри 2.75 мм, 3.0 
мм, 3.5 мм, 4.0 мм с дължина 8 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм  и 32 мм 

брой 100 

017700   Тип 14 - Материал: CoCr L605. Дебелина на стената 65 µм (0,065мм или 0.0026“). 
Recoil: <3%. Средна загуба (mean foreshortening): 0,29%. Дизайн: Rapid exchange, 
хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. 
Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Вalloon overhang: <0,5 мм. Външен 
диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален2,7F. Ro маркери: 2 – Платина / 
Иридий. Изплозваема дължина на катетъра: 140 см. Съвместимост на катетъра: 
5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. 
Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 

брой 100 

017800   Тип 15 - Материал: CoCr . Дебелина на страта 0,065мм. Дизайн на клетката  - 
semi-open; MRI съвместимост – paramagnetic; Съвместимост на катетъра: 5F;  
Дизайн: Rapid exchange;Балон:semi-compliant; Полезна дължина на водача:1415 
мм;Водач: 0.014“;Външен диаметър на шафта: Проксимален 2.1F Дистален 2,6 
F;Дължина при диаметър до 3.00 (mm):8,12,16,19,24,28,34,38;Дължина при 
диаметър над 3.00 (mm) - 10,14,18,24,28,34,38; Диаметър (mm): 
2.00;2.25;2.50,2.75,3.00;3.50,4.00 

брой 100 

017900   Тип 16 - РТСА стент на кобалт-хромова основа, платформа MP35N CoCr Alloy; 
нисък crossing profile: 0.82 mm; тънки стратове; висока радиална сила; 
атравматичен мек връх. Дебелина на стратовете: 80 µm. Съотношение 
метал/съд: 11-13%. Въвеждащ профил: 0,018". Проксимален O на шафта: 1.9F 
(0.63 mm); дистален O на шафта: 2.7F (0.89 mm). NP: 8 atm. RBP: 16 atm. Два 
маркера на балона. Скъсяване: < 2%. Размери: O 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 
4.00 и 4.50 mm/дължина 9, 12, 15, 20, 25, 32 и 40 mm. 

брой 30 

018000   МЕДИКАМЕНТ – ИЗЛЪЧВАЩИ СТЕНТОВЕ:     

018100   Тип 1 - Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с 
дозировка 15.6 µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, 
Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0.12mm 
и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на 
преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 
2.4/2,6F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см;  Възможност за 
отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. 
Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 4.00mm 

брой 600 



018200   Тип 2 - Медикамент: Sirolimus, материал: кобалт-хром, L-605, дизайн: двоен 
хелиокоидален, пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/, активно 
покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер, дебелина на стратовете:0,0024”, 
доза: 50-250µg в зависимост от размера, дължина на шафта:140cm, 
маркери:platinum iridium, набити, диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0, дължини: 9-
13-15-18-22-26-30-35-40 

брой 120 

018300   Тип 3 - Медикамент излъчващ стент- DES-BIOLIMUS"S-стент от неръждаема 
стомана -квадратичен линк-дизайн тип ""отворена клетка"",покрит аблуминално с  
резорбируем биополимер-полилактична киселина/PLA/ с лекарствен агент-
Биолимус А9 ,монтиран в/ху  Nagare* платформа/3 пластов балон от найлон/, 
покрита с хидрофилен М-коут,силиконова проксимална и хидрофилна дистална 
част,използваема дължина - 145 см. Стент диаметър - 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-
4.0,дължини 8-14-18-24-18,профил-0,042"" /0,044" 

брой 100 

018400   Тип 4 - Коронарен лекарство излъчващ стент - Сиролимус Лекарство излъчващ 
коронарен стент ,покрит аблуминално с градиентен  резорбируем кополимер-
полилактична киселина/PLLA/, биоразградим до 120 дни, с лекарствен агент-
Сиролимус , базиран  в/ху  Канаме  стент от  CoCr  605 , хомогенна геометрия тип 
"оpen cell", 80µ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен 
в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт на 25см от върха, с  хидрофилно 
покритие M-coat II и размери  9-12-15-18-24-28-30-33cm , диаметри 2,5-2,75-3,0-
3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника 

брой 100 

018500   Тип  5 - Коронарен Sirolimus  излъчващ стент с платформа  от стомана и  инертен 
карбон,двойно протектиращ, с биоабсорбиращо покритие от PLGA – полилактид  
и полигликолид 50/50%,карбон 0.030 %., Лекарствено покритие 2µg на квадратен 
милиметър,ултратънко покритие SIROLIMUS 5µm.Ентри профил 0.45 <0.54 mm 
Размери : Дължини от 2.00mm 2.25mm 2.50mm 2.75mm3.00mm 3.25mm 3.50mm4 
.00 Диаметър от  2.0/2,25/2,5/2,75/3.0/3,25/3,50/-4.00 

брой 100 

018600   Тип 6 - Материал: кобалтова сплав, Медикамент: Zotarolimus, Ro видимост – 
висока, FasTrac връх за висока проходимост, Платформа: непрекъсната 
синусоида 

брой 100 

018700   Тип 7 - Материал: кобалтова сплав, Медикамент: Zotarolimus, Ro видимост – 
висока, FasTrac връх за висока проходимост, Дебелина на стратовете: 0.0036", 
Платформа: коронен тип, затворена клетка 

брой 100 

018800   Тип 8 - Система за коронарно стентиране с отделяне на еверолимус Стент: 
изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; 
Стентът се предлага в 4 стент модела, всеки предназначен за специфични 
диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; Small Workhorse (SWH): 2,50 
и 2,75 мм; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large Vessel (LV): 4,00 мм; За SWH – 
два допълнителни конектора в проксималния сегмент (общо 4 конектора); за LV -
3 допълнителни конектора (общо пет конектора). Налични дължини на стента в 
мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични диаметри на стента в мм: 
2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на 
полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна 
дължина на системата за доставка: 140см; Y-образни портове на системата за 
доставка: Порт за единичен достъп към лумена за раздуване. Изходният порт на 
водача е разположен приблизително на 25,8 cм от върха. Предназначен за водач 
<0,014 инча (0,36 мм); Среден ракурс на стента при номинален диаметър: 2,25-
4,00 мм: 0,02-1,17 мм; Балон: нов двупластов, изработен по иновативна 
технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, със 
скъсен връх, осигурява подобрено подавне и намалено увеличение размерите на 
балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента 
при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално 
налягане на разрушаване: 18 atm -1827 kPa;  Вътрешен диаметър на водещия 
катетър: >0,056 инча (1,42 мм); Външен диаметър на  катетъра: 2,3F (<0,80 мм) 
проксималноо и 2,7F (<0,95 мм) дистално; Дебелина на страта на стента 
(включително покритието): 2,25-3,50 мм: 0,093 мм ; 4,00 мм: 0,098 мм; Покритие: 
включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - PBMA - поли (n-бутил 
метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния 
слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален 
кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуородид-ко-хексафлуоропропилен), 
смесен с еверолимус 

брой 100 



018900   Тип 9 - Система за коронарно стентиране с ултратънко биоразградимо покритие 
с отделяне на еверолимус. Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в 
система за подаване Monorail.Предлага в 3 стент модела, всеки предназначен за 
специфични диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; 2,50 и 2,75 мм; 
Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large Vessel (LV): 4,00 ммНалични дължини на 
стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични диаметри на стента в мм: 
2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Биоразградим полимерен 
носител, само от външната страна на стента със 100 µg/mm2 еверолимус  Балон: 
комплиантен, двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със 
съществуващия би аксиален вътрешен шафт, със скъсен връх, осигурява 
подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; два 
рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки 
край; Работна дължина на системата за доставка: 144 см; Съвместим с водач <= 
0.014 in(0.36mm) Покритие: Стента е покрит само от външната страна с 
биоразградима лекарствена матрица, съставена от PLGA [poly(DL-lactide-co-
glycolide)], размесен с еверолимус 

брой 50 

019000   Тип 10 - Медикамент излъчващи стентове Медикамент излъчващи стентове за 
намаляване честотата на рестенозата, Материал-неръждаема стомана 316L 
"AISI 304" покрит с флексибилен биологично разграждащ се полимер, 
освобождаващ сиролимус (C51H79NO13) (ca.1µg/mm2) бавно и контролирано  за 
период от 6 седмици, лазерна технология, Rapid Exchange (RX), с два златни 
маркера на балона, материал на балона-polyamide organic polimer "Grilamid 
L20G", Ferromagnetism-none, MRI-safe, степен на скъсяване< 0.5%, рекойл < 2%, 
Радиална сила 8.5 PSI/600g/sm2,Дебелина на стратовете-0.135 mm, Ширина на 
стратовете-0.15mm, профил на върха-0.017"/0.43 mm, Crimped stent profile 
0.038"/0.97 mm, много кратко време на дефлация на балона (<3 s), лесно 
пласиране и преминаване Проксимален диаметър на шафта-2.0, Дистален 
диаметър на шафта-2.7F, Номинално налягане-10 Bars, RBP-16 Bars, Свободна 
от стент стена на артерията- 83,4%, Скъсяване на стента след имплантация >0.5 
%, Размери: Диаметър на стента – 2.25,2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75,4.0,4.5 mm; 
Дължина на стента - 8,12,15,18,22,25,29,34 mm 

брой 100 

019100   Тип 11 - Медикамент Излъчващ Стент - платформа от Ch-Co L605 alloy стент, 
strut thickness 73µm; DDP – 10, 8 и 6 клетъчен дизайн; polymer free аблуминално 
Паклитаксел покритие - coating ensuring 98%, Anti-proliferative agent инхибиращ 
SMC 

брой 100 

019200   Тип 12 - Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; 
размери 2.25- 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38; материал: кобалт-хром,  
мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина 
на стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-
линеарни извивки за оптимално изграждане на структурата и освобождаване на 
медикамента;Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - 
биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; 
дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна 
антиагрегатна терапия); М:А съотношение 10.73%  - излизане на балона извън 
стратовете -0.76 mm; RBP - 16/18 bar/ATM 

брой 100 

019300   Тип 13 - Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; 
размери 2.0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 
38; материал: кобалт-хром,  мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент 
Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 
0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки за оптимално изграждане на 
структурата и освобождаване на медикамента;Симетричен проксимален край на 
ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано 
освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за 
едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 
0%;  М:А съотношение 10.73%  - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm; 
RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона  - многопластов XCELON-S 
(Pebax);профил на върха - 0,016" 

брой 100 



019400    Тип 14 - Материал:  Кобалт-Хром L605, 3 междинни връзки на сегмент, 6 
зигзагообразни елеманта на ринг, Дебелина /Широчина на стратове: 0.00315” 
(0.08 mm) / 0.00315’’ (0.08mm), Напълно биоразградимо полимерно PLGA 
покритие, Високо-еластична матрица, Отклонение:  < 3.0%, Дизайн: Rapid 
Exchange (RX), Балон тип: Cеми-комплайент , Балон: Максимално по-дълъг от 
стента с 0.5 мм, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване:  1.4µg/mm2, 
Напълно биоразградима матрица за времево контролирано освобождаване на 
лекарството в рамките на 6 седмици, Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, 
RBP=16, Два рентгенопозитивни маркера: Платина – Иридий, Профил на върха:  
0.035‘‘, Полезна дължина на катетъра :  140см, Шафт:  Проксимален диаметър : 
1.95F, Дистален : 2.70F, Диаметри:   2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm , Дължини:  12, 
16, 20, 24, 28, 32, 38, 42mm 

брой 50 

019500   Тип 15 - Био-Инженерен стент с двойна терапия / аблуминално Sirolimus с 
антипролиферативен ефект и луминално Антитела CD34/ Покритие на стент с 
Антитела CD34 улавящи ендотелните прогениторни клетки (EPC),  ускоряващи 
ендотиализацията, предпазващи от тромбоза и намаляващи 
рестенозата.Разграждане на полимера / Lactide glycolide block copolymer/ до 3 
месеца Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм. 

брой 100 

019600   Тип 16 - Сирулимус излъчващ стент -  медикаменто излъчващ стент с 3 
междинни връзки на сегмент , 9 зигзагообразни елемента на ринг , дебелина на 
стратовете 0,0028“(72 микрометър) , съотношение на метал към артерия по-
малко от 18%съвместимост – 5 fr въвеждащ катетър. Материал  на стента - 
Cobalt Chromium L605 на балона Polyamide Compound. Проксимален шафт на 
катетъра -  1,9fr,  дистален шафт от 2,5 до 2,9fr. И размери 2,25 мм до 4мм. 

брой 100 

019700   Тип 17 - 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 F  дистален шафт полиамид 2,5 F, 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 100 

019800   Тип 18 - Коронарен медикамент излъчващ стент  Материал: CoCr L605. Дебелина 
на страта 65 µм (0,065мм или 0.0026“). Recoil: <3%. Скъсяване: <0,29%. 
Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm2 Полимер: 
биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и 
затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm 
(burst pressure). Вalloon overhang: < 0,5 мм; Външен диаметър на шафта: 
Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 – Платина  / Иридий.  
Изплозваема дължина на катетъра: 140 см. Съвместимост на катетъра: 5F. 
Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. 
Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. 

брой 100 

019900   Тип 19 - Материал:Carbon-Ion stainless steel,Дизайн:отворена клетка;Дебелина на 
страта 110 µм;Кросинг профил: 1.05 mm;Лекарство: 
Рапамицин/Sirulimus/;Еквивалентна лекарствена доза: 2,0 µg/mm;Дизайн: Rapid 
exchange;Полимер: биоразградим за период от шест седмици;MRI съвместимост 
– paramagnetic;Дебелина на покритието:приблизително 5 µм;Съотношение 
Метал/Артерия - 13%-15%;Номинално налягане: 6 - 7 atm. Максимално налягане: 
14 -16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2.1 F 
Дистален 2,6 F; Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“; Дължина (mm):10, 
14,18,24,28,34,38 . Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 

брой 100 

020000   РТСА медикамент-излъчващ стент. Биоразградим PLGA полимер с гъстота: 5 µm, 
съдържащ Rapamicin (Rapasorb) с наситеност: 2 µm/mm2. Покритие с инертна 
карбонизираща технология, без риск от тромбоза за целия имплантационен 
период. Високоскоростно отделяне на "С+"-йои под вакуум. Материал: 
карбонизираща SS-сплав. Дебелина на стратовете: 110 µm. Съотношение 
метал/съд: 13-15%. NP: 6 bar. RBP: 14-16 bar. Размери: O 2.00, 2.25, 2.50, 
2.75,3.00, 3.25, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 10, 14, 18, 24, 28, 34 и 38 mm. 

брой 30 

020100   СПЕЦИАЛЕН КОРОНАРЕН СТЕНТ     

020200   КОРОНАРНИ БИФУРКАЦИОННИ СТЕНТОВЕ     



020300   Тип 1 - Саморазгъващ се медикамент-излъчващ бифуркационен коронарен 
стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 21.3 µg/mm, и биоразградим 
полимер: Полилактид (PLA). Водач: 0,014“, Дизайн: рингообразна права връзка с 
дебелина 160µm (0.0063”) и модел с 12 или 13 корони; Ro маркери 100 и 110 см 
от върха, Профил на преминаване: 0.064" / 1.63 mm, Диаметър на шафт: 
Проксимално 2.0F; Хидрофилно покритие на дисталния шафт; Полезна дължина: 
137 см; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mmHg. Дължина: 11/14mm; Диаметър: 
3.00/3.50mm. 

брой 20 

020400   Тип 2 - Коронарен бифуркационен стент - Стент подходящ за бифуркационни 
стенози с дистална част с по-малък диаметър от проксималната с отношение 
1.25 и страничен отвор в средната част с материал на балона-polyamide organic 
polimer "Grilamid L20G" 

брой 120 

020500   Тип 3 - Интракоронарен бифуркационен стент, сплав хромкобалт L605, страт - 
73µm; 7-9 клетки проксимална част, 6-8 клетки дистална част 

брой 20 

020600   Тип 4 - Паклитаксел излъчваща коронарна бифуркационна система;  Chromium 
Cobalt L605 alloy platform (73µ); polymer free аблуминално Паклитаксел покритие - 
coating ensuring 98%; Anti-proliferative agent инхибиращ SMC 

брой 20 

020700   Тип 5 - Бифуркационна стент система Материал: Кобалт-хром Маркери: 
Платина/Иридий Дебелина на стратове: 0.0033” Дължина: 19 mm, 15mm 
Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5-2.5/2.5-3.0/2.5-3.5/3.0-3.5/3.5-4.0 mm 

брой 20 

020800   БИОРЕЗОРБИРУЕМИ СТЕНТОВЕ     

020900   Естествено резорбируема и напълно метаболизираща поддържаща система. 
Резорбира се напълно след 2 години. Полимер Poly (D,L-lactide) за контролирано 
излъчване на медикамента Еверолимус, 100мг/см. 80% освобождаване на 
лекарството за 30 дни, и 100% до 120-я ден от имплантацията. Два платинени 
маркера в дисталния и проксималния край, материал на балона Pebax, RBP 16 
atm. 

брой 10 

021000   Коронарни графт стентове     

021100   Тип 1 - материал: кобалт-хром, покривен материал на стента: нетъкан 
полиуретан (електроспининг), дебелина на покритието: 90µм, максимален 
диаметър на експандиране на стента: фи 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm, фи 3.5 - 4.0 mm: 
4.65 mm, фи 4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm, номинално налягане фи 2.5 - 3.50 mm: 8 атм 
фи 4.0 - 5.0 mm: 7 атм, максимално налягане преди пръсване: фи 2.5 - 4.0 mm: 16 
атм, фи 4.5 - 5.0 mm: 14 атм, дебелина на стратовете: 2.5 - 3.0 mm: 60 µm 
(0.0024"), 3.5 - 4.0 mm: 80 µm (0.0031"), 4.5 - 5.0 mm: 120 µm (0.0047"), дължина на 
шафта:140cm, маркери:platinum iridium, набити, покритие на стента: PROBIO 
/силиконов карбид/, диаметри: 2.5-5.0, дължини: 15-20-26, 5F водещ катетър за 
фи 2.5 - 4.0 mm, 6F водещ катетър за фи 4.5 - 5.0 mm 

брой 10 

021200   Тип 2 - Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана 
и PTFE, дебелина на стента 0.3 мм., профил на върха 0.024"; оптимално 
налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 
4.0; 4.8мм; дължина - 16, 19, 26мм. 

брой 5 

021300   Тип 3 - Коронарен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE 
мембранно покритие.Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете 
– 0.07х0.08 мм. (SV), 0.0028x0,0031(SV); 0.08х0.09 мм. (MV) ; 0.0031x0,0035(MV), 
5F водещ катетър за всички размери, GW 0.014”; размер на шафта – 2.7F 
дистално и 1.9F проксимално. Маркери на балона от платина/иридйй NP – 11 
atm.; RBP – 16 atm. Диаметър от 2.50, 2.75;3.00;3.50;4.00 мм. и дължина – 
8,12,16,18,21,24 (SV) и 8;12(МV) 

брой 15 

021400   КОРОНАРНИ МИКРОКАТЕТРИ:     

021500   Микрокатетър със страничен отвор за пласиране на втори водач или водач в 
страничен клон (за бифуркационни лезии) 

брой 5 

021600   Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек 
конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" 

брой 30 

021700   Микрокатетър, дължина 135см, съвместим с водач 0,014''; конусовиден връх 
15см; покрита част 30см с диаметър 0,043''; външен/вътрешен диаметър на 
шафта 0,028''/0,018''; външен/вътрешен диаметър на върха 0,024''/0,016''; 
специална Safety система - 5см 

брой 5 

021800   Микрокатетър, дължина 135см, съвместим с водач 0,014''; конусовиден 
флексибилен връх 13см; покрита част 30см с диаметър 0,053''; външен/вътрешен 
диаметър на проксималния шафт 0,039''/0,025''; външен/вътрешен диаметър на 
върха 0,028''/0,016''; специална Safety система - 5см 

брой 5 



021900   Микрокатетър 2.2/2.6 Fr, изтънен прозрачен хъб, външно хидрофилно покритие, 
вътрешен слой от PTFE , плетка от неръждаема стомана, 0,9мм 
рентгеноконтрастен маркер, мек атравматичен връх, градуирано изтънен шафт, 
външен диаметър на проксималния шафт 2,9Fr, външен диаметър на дисталния 
шафт 2.2Fr, вътрешен диаметър на шафта 0,020", флексибилна дължина 28см, 
най-флексибилна част 2 см, съместим с водач 0,016", максимално налягане 
800psi 

брой 15 

022000   Коронарен микро-водещ  катетър за хронични оклузии и максимално дистални 
лезии ,  SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, 
хидрофилен M-coat/без проксималните 60 см/  дължина 130 или 150 см см, ултра 
нисък дистален профил 1,8F, проксимален профил-2.6F,златен маркер на 0,7мм 
от върха 

брой 20 

022100   КОРОНАРНИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ:     

022200   Тип 1 - Тромбоаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение 
(съвместим с 6F и 7F водещ катетър) 

брой 20 

022300   Тип 2 - 6F и 7F, Използваема дължина:145cm, Проксимален шафт: PEEK, 
Дистален шафт: SCP(Semi Cristaline Polimer), Покритие:дистални 25 см –
хидрофилно, Дистален маркер:Платина-иридий, на 3 мм от върха, Минимален 
вътрешен  диаметър на водещия катетър: за 6F 0.071” (1.80 mm) и за 7F 0.081” 
(2.06 mm) , Външен диаметър (дистален/среден/проксимален): за 6F 0.067’’ / 
0.067” / 0.051” и за 7F 0.078’’/0.078”/0.063” Аспирационна спринцовка: 60 мл със 
заключване 

брой 20 

022400   Тип 3 - Тромбаспирационен катетър за коронарно и периферно  приложение, 
съвместим 6 Fr, 7 Fr , 8 F съвместим  - тромбаспирационен катетър за коронарни 
и периферни  артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 
6мм,дистално М-coat хидрофилно покритие-40см;1 мм Ro маркер на 4 мм от 
върха,10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха,140 см дължина,съвместим с 
0,014" водач, входен профил - 0,019" , екстракционна повърхност за 6 Fr-0.95мм 
и 1.32мм за 7 F,Диаметър на шафтa външен: дистален-5,1F за 6Fr -5,9F за 7Fr , 
със премонтиран стилет за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23см 

брой 20 

022500   Тип 4 - Тромбаспирационен катетър със метален стилет. Тромбаспирационен 
катетър със метално стиле.Размери от 5,6,7,8 Френча Хидрофилно 
покритие,Рапид ексчейндж сегмент 75мм.Работна дължина 1410 
мм.Аспирационен отвор 4,8мм. Удължител,30мл спринцовки Луер Лок,40µм 
филтър. Биосъвместимост по DIN EN ISO 10993-1:2010 Аспирационен лумен при 
5 френч 1,06ммХ0.83мм. Аспирационен лумен при 6 френч 1,37ммХ1.10мм 

брой 20 

022600   Тип 5 - Мек, къс, скосен, термично обработен връх, Full-Wall технология на 
метална оплетка за по-добър контрол при въртене, Два диаметъра на катетъра, 
съвместими с 6 и 7F въвеждащи катетри, и с водач 0.014, Скорост на аспирация 
45мл/мин за 6Fи 92мл/мин за 7F, Дължина при 6F - 140 см; при 7F - 145 см 

брой 20 

022700   Тип 6 - Тромбоаспирационен катетър, предназначен за по-добро управление, 
бърз обмен ,с двоен лумен, придвижва се като балон катетър. Сплетен шафт 
преминаващ към гъвкав с хидрофилно покритие на дисталния вал. Малък 
външен диаметър от 4.2 F, който подобрява преминаването на контраста и 
визуализацията; съвместим с всички  6 F водещи катетри и 0.014” водачи. 
Конвексен връх, проектиран да намалява травмата в/у съда и да подобрява 
визуализацията; Нисък профил 

брой 20 

022800   Тип 7 - Тромбоаспирационен катетър сет (съвместим с 6F и 7F водещ катетър); 
Hydrocoat покритие на дисталната част; дължина 145см; профил на преминаване 
0,015''; скорост на aспирация 12,5с. за 6F/7с. за 7F; единичен рентгенопозитивен 
маркер; съвместим с 0,014'' водач 

брой 20 

022900   Тип 8 - Аспирационен катетър – хидрофилно покрит и устойчив на усукване , 
дължина 145 см с размери 6f, 7fr. Проксимален шафт на катетъра -  0,051“ /6fr/ и 
0,053“ /7fr/.,  дистален шафт  - 0,067“ /6fr/ 0.078” /7fr/. Рентгено позитивни маркери 
Platin/Iridium съвместим с водач 0,014“. 

брой 20 

023000   Тип 9 - Тромбаспирационен катетър с хидрофилно покритие,лумен по-малък от 4 
мм2, използваема дължина - 135 мм, дизайн - EEST, маркери разположени на 
6мм от дисталния край, което позволява точното позициониране на отвора. 
Катетър 6 F.Съдържание на сета: 2 спринцовки, филтър и стопкок с удължител. 

брой 20 

023100   ПЕРИФЕРНИ ВОДАЧИ     

023200   Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с 
дължина - 15см; вътрешен диаметър на върха 0.013''; обща дължина - 180/300см; 
конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани 

брой 60 



023300   Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с 
дължина - 15см; вътрешен диаметър на върха 0.018''; обща дължина - 180/300см; 
дизайн подобряващ маневреността при стенози, калцифицирани и дълги лезии 

брой 30 

023400   Диаметър на водача: 018” Дължина на водача: 195см и 300см, Ядро:неръждаема 
стомана, Външна намотка: 6см неръждаема стомана, Вътрешна намотка:2 см 
платина/волфрам, Твърдост на върха:Medium и Stiff 

брой 30 

023500   PTA  водач хибридно "extra stiff"нитинолово ядро в проксималната част със 
спирално PTFE покритие/155-235 см/,съединено посредством "DUO_CORE" 
технология с еластично нитинолово ядро дистално,позволяващо"2 jobs with one 
wire": преминава през лезията и подсигурява доставката на интервенционалната 
система/стент-балон катетър/без смяна на водач, намалени  риск ,процедурно и 
флуороскопско време.М-хидрофилно покритие на дисталните 25см, покрити 
допърнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност,дължини 
180/260 см за 0,035" и 180/300 см за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-
коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45° 

брой 30 

023600   Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. 
предлага опцията за избор между два вида връх и отличен контрол на воденето. 
Дължина на водача в см: 182, 300.  Върхове : прав и ъглов; два варианта на 
дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 g  натоварване и дълъг 
осигуряващ 3 g  натоварване; Сърцевина на водача изработена от сцитаниум; 2 
см радиоконтрастен връх; Много подходящ за процедури на подколенните 
съдове. 

брой 100 

023700   Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни 
лезии. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 
g,18 g, 25 g , 30 g; 

брой 30 

023800   Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и 
маневреност; ICE ™ хидрофилни покритие; върх Soft 2 cm подлежащ на 
оформяне; Дължина на водача в см – 110, 150, 200, 300; диаметър в мм – 0.46; 
Дължина на гъвкавия връх в см – 8; 12. 

брой 100 

023900   Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни 
лезии. Дължина в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 
g,18 g, 25 g , 30 g 

брой 50 

024000   Периферен водач 0,035" Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен 
връх с ядро от 0,035" MICROGLIDE силиконово покритие  за намаляване на 
фрикцията, Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх , Атравматичен връх 
с възможност за преформиране 

брой 100 

024100   Фамилия периферени водачи .018",  за SFA & BTK.   Материал - неръждаема 
стомана,Core - to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх 
и полимерно покритие. 8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни 
намотки на върха, диаметър на върха - 0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач 
за извити съдове, калцифицирани и трудни за преминаване стенози  с 
флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно покритие,3 см. 
рентгенопозитивен връх.Преформиране на върха, сила на проникване - 52; 3. 
водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд 
заострен връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове 
на върха, сила на проникване 30г 

брой 30 

024200   Нова генерация 0.14" хибридни водачи с двойна метал технология, комбинираща 
предимствата на неръждаемата стомана - добра въртеливост и опора; и 
нитинола - флексибилност и устойчивост. Хидрофобно покритие на часта от 
неръждаема стомана и хидрофилно в дисталната част. Рентгенопозитивно 
полимерно покритие за по-лесно преминаване и визуализация. Два вида връх по 
твърдост - 2.8 гр. и 3.5 гр. Супер еластичен преформиращ се връх, 3 см. 
рентгенопозитивни платинени коилове. Дължина на водача 190 см. и 300 см 

брой 30 

024300    Със сърцевина от неръждаема стомана, хидрофилно SLX покритие, .035", 
180/300 см., прав, ангулиран и  J; стандартни, меки и супер меки 

брой 100 

024400   Микроводач с мандрил от неръждаема стомана. Специално изработен връх, 
улесняващ проходимостта с различна твърдост: 6/12/18/25g. Диаметър: .014". 
Дължина на водач: 135/190/300cm 

брой 50 

024500   Микроводач от нитинол с дистален връх от Паладий за допълнителна 
визуализация, позволяващ високоефективна маневреност и съпорт. Варианти: 
ангулиран и за оформяне. Диаметър: .014"; Дължина: 135/190/300cm 

брой 50 

024600   ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ     



024700   Балон за периферна ангиопластика, съвместим с 0,018'' водач, semi-compliant, 
атравматичен конусовиден връх; дължина на балона от 20 до 200 мм; диаметър 
от 2 до 6 мм; номинално налягане 8 atm; RBP 14atm 

брой 50 

024800   Балон за периферна ангиопластика, съвместим с 0,014'' водач, RX, за 
подколянно третиране, атравматичен конусовиден връх; дължина на балона от 
20 до 210 мм; диаметър от 2 до 4мм (наличен и в конусовиден вариант 2,0/1,5; 
2,5/2,0; 3,0/2,5; 3,5/3,0 и 4,0/3,5) номинално налягане 8 atm; RBP 14atm 

брой 50 

024900   Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.035 водач,ултранисък профил 
на върха, дължини на балона от 15мм до 200 мм, диаметър на балона от 3мм-
12мм за високо налягане- RBP-20 атм, дължина на шафта от 40см до 135см/с 
двоен лумен/, скосен връх, 2 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие 

брой 50 

025000   Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно 
покритие, Bevel на 360  градуса, semi-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, 
дължина на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина 
на шафта от 90 до 150см/Ко-Аксиален/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP 
покритие 

брой 50 

025100   OTW Съвместимост с водач:0.035”, Материал: SCP, Дизайн на шафт: коаксиален 
лумен на балона, Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на 
шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се 
раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява 
сцеплението със съда, Нагъване:5 кратно, RBP: 20atm(3-4mm), 16atm(5-6mm), 
14atm(7-8mm), 12atm(9-10mm); Размер на интродюсера: 5F(3-7mm)-6F(8-10mm) , 
Работна дължина: 80 и 130cm, Размери: d:3,0-10,0; l:20 

брой 50 

025200   OTW Съвместимост с водач:0.018”, Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer), 
Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen, Покритие: hydrophobic patchwork coating 
на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на 
балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което 
подобрява сцеплението със съда, Нагъване:5 кратно;2 кратно за 170mm, 
Маркери: набити, Работна дължина: 90 ,130 и 150 cm, Размери: d:2,0-7,0; l:20-
200;  Интродюсер: 4F(2,0-6mm), 5F(7mm) LONG SIZES: 200 mm за дълги и 
дифузни лезии 

брой 100 

025300    OTW Съвместимост с водач:0.014”, Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer), 
Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само 
върху външната,  повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има 
ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда, 
Нагъване:3 кратно, Маркери: набити, Работна дължина: 90 ,120 и 150 cm, 
Размери: d:1,5-4,0; l:20-220;  Интродюсер: 4F 

брой 100 

025400   HP OTW Периферен балон за високо налягане. Съвместимост с водач:0.035”, 
Материал: Nylon, Pebax, Дизайн на шафт: коаксиален  5.9F, RBP: до 27 атм, 
Минимален размер на интродюсера 6F: o 3,0 -8,0 мм; 7F: o 9,0 -10,0 мм; 8F: o 
12,0 мм, Работна дължина: 40 и 75cm, Размери: d:3,0-12,0; l:20 

брой 100 

025500   150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни 
периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, 
хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3.4F, 
хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм 
,съвместим с 6F водещ катетър за 2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, 
дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 
8.0 

брой 100 

025600   90см и 150см см  шафт нископрофилен RX семикомплайент балон катетър 
подходящ за различни периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, 
съвместим с 0,018" водач, хипотюбе шафт технология, дистален шафт 3.6F, 
проксимален шафт 2.4F,М- хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 
4-5-6-7 мм, дължина-20мм 

брой 100 

025700   135 см  RX семикомплайент балон катетър подходящ за илеофоморални, 
ренални и поплитеални процедури , съвместим с 0,035" водач, хибридна шафт 
технология, дистален шафт 5.0F-5.2F, проксимален шафт 2.6F, 33 см 
хидрофилно покритие на дисталната част SiLX2 коат , диаметри 4.0-10.0, 
дължини  20/40/60/80/100/120 мм за диам  4.0-7.0 и 20/40/60мм за диам 8.0-10.0 

брой 50 

025800    Дизайн на катетъра – OTW, коксиален шафт, Материал на балона - Flexitec 
Xtreme, Покритие на балона LFC, хидрофилно, Използваема дължина на шафта 
– 90, 130 и 180 см, Диаметър на шафта – 3.9 F-4.2 F, Съвместимост на 
въвеждащия катетър – 5F, 4F, Съвместимост на водача – 0.018”, Два щамповани 
маркера от платина-иридий 

брой 30 



025900   PTA OTW+RX 0.014” балонен катетър за областта под коляното, Върхов профил 
(0.017"), LFC хидрофилно покритие, Тристепенен дизайн на шафта за 
оптимизиране на проследяването през дисталните съдове, Подсилен 
проксимален дизайн на шафта за стабилна възможност за избутване, 
Съвместимост на въвеждащия катетър 4F, Размери на балона: Диаметри: 1.5–
4.0mm и дължини: 20–210mm, Дълги балони (до 210mm) са подходящи за 
лечение на извънредно дифузни лезии 

брой 50 

026000   Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, 
инфрапоплитеална, подколенна  и бъбречна артерии; за третиране на 
обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни  диализни 
фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с 
ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); 
платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-
the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на шафта; катетъра включва 
заострен връх (0.017") -  материал NyBax; работни дължини 90см и 150см; 2мм 
платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване 
дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail 
балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно 
Bioslide™  и  хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в мм: 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 3,5; 4,0; дължини в мм: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 

брой 100 

026100   Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, 
подколенна, тибиална, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране 
на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни  диализни 
фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със 
саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък 
профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) -  материал NyBax; 
съвместим с 0,35" водач, некомплиантен; двоен лумен, шафт завършващ в Y 
конектор; два платина-иридиеви  рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно 
покритие Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон 
катетъра – 40см, 75см, 135см; диаметри на балона в мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; 
дължини в мм: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 

брой 100 

026200   PTA балони-Материал- polyamide organic polimer "Grilamid L20G" - технология 
"Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, 
Rated Burst Pressure-12 Bars, с размери: диаметър на балона-3-12 mm;дължина 
на балона-20-100 mm;диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на 
катетъра-110 cm 

брой 100 

026300   Периферен балон  за малки съдове. Подходящ за малки съдове - RBP 22 bar 
Двоен лумен. Бърза инфлация и дефлация 4F интрадюсер 0,018’’ водещ катетър 
Дължина на катетъра – 90;135;150Материал на балона ТРХ101 подходящ за 
калцирани лезии. Нагъване 2-3-4 кратно, нисък профил. Силиконово покритие на 
върха , шафта и лумена на водача за намаляване на 
триенето.Размери:диаметър от 2;,2,5;3;4;5,-6мм. и дължина на балона от 20-120 
мм., Дължина на шафта 90,135,150 см. 

брой 100 

026400   Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, 
ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на 
стентове.OTW дизайн на балона, Durable материал  с JET покритие  и нисък 
профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 мм., дължина от 20 до 200мм., 4Fsheath 
съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1мм.Номинално 
налягане - 8 атм.RBP=14 atm. 

брой 100 

026500   Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, 
ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на 
стентове.OTW дизайн на балона, Dual-layer материал,( Nylon),Crossflex 
technology.RBP от 7 - 28 atm , в зависимост от размера. Диаметър от 3.0 - 14.0 
мм., дължина от 20 - 250. и с дължина на шафта от 80 - 135.Диаметър на шафта 
от 1.73 - 1.90 

брой 50 

026600   материал - Duralyn; OTW; .035"; дву-луменен; RBP - 18 atm; диаметър 3-12 мм; 
дължина 3-220 мм; хидрофилно покритие от MDX дистално 30 см от вън и вътре; 
шафт 80 см/135 см.; 5F съвместимост 

брой 50 

026700   OTW, 0.018”, материал – Дуралин; хидрофилно SLX покритие по цялата  
дължина от вътре и 30 см. отвън; диаметър 3-8 мм; RBP – 14- 12 atm; 
двулуменен 

брой 50 

026800   OTW, 0.035”, материал – Дуралин; 5F двулуменна конструкция на шафта; 
диаметър на балона – 4-10 мм; RBP – 20 atm.; от вътре по цялата дължина и 
отвън 30 см дистално хидрофилно SLX покритие 

брой 50 



026900   OTW, 0.035”, материал – Дуралин;  7F коаксиална конструкция на шафта; 
диаметър на балона – 14-25 мм; RBP – 6 atm 

брой 50 

027000   0.014”; материал –Найлон; коаксиална конструкция на шафта; диаметър на 
балона –1,25-5 мм и дължина до 22 см.; RBP – 16 atm 

брой 50 

027100   Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .035".       D-
лумен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Специално 
Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването; Starcast 
краища за подсилено повторно събиране. Диаметър: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm. 
Дължина: 2/4/8/10/12/14cm. RBP: 15/12/11/8atm. Препоръчителен интродюсер – 
5.0, 6.0, 7.0Fr. Дължинa на катетър: 80 / 135см 

брой 50 

027200   Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .018".  
Изработен от найлон с D-лумен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и 
тласкаемост. Диаметър: 3/4/5/6/7/8mm. Дължина: 2/4/6/8/10cm. Препоръчителен 
интродюсер: 4 Fr (5.0Fr за дължини на балон 6/8/10cm - при вариант с 80cm 
дължина. RBP: 14atm. Дължинa на катетър: 80 / 135см 

брой 50 

027300   Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .014".  
Изработен от найлон с 40cm хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална 
периферно сменяема система. Диаметър: 2/2.5/3/4mm. Дължина: 
2/4/6/8/10/12/16/20cm. Препоръчителен интродюсер – 4.0Fr; RBP: 16atm. Дължинa 
на катетър: 110 / 170см 

брой 50 

027400   Ултра нископрофилен балон-катетър, съвместим с водач .014"; Хидрофилно 
покритие в дисталните 15cm. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето 
и улесняващо преминаването. Диаметър: 1.5/2/2.5/3mm. Дължина: 
2/3/4/6/8/10/12cm. Препоръчителен интродюсер – 3.0Fr; Съвместим с водач .014. 
RBP: 16atm. Дължинa на катетър: 50 / 90 / 150см 

брой 50 

027500   ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА     

027600   Режещ балон - водач:.014”/018”, Катетър: Over The Wire и RX, Scoring element: 
нитинолов, три спирали, Материал на балона:Nylon ,semicompliant, Шафт: 5F, 
Интродюсер:6F и 7F, Работна дължина:50,90 и 137 cm, Маркери на балона: 2 
набити, Диаметър на балона: 2,0-6,0mm, Дължина на балона: 10-40mm 

брой 10 

027700   Re-entry балон система за субинтимално преминаване при хронични тотални 
оклузии над коляно; размер на балона 3,75 х 1,5 х 20, работна дължина на 
катетъра 135см; за водач под 0,018''; преминаващ профил 0,066'' 

брой 5 

027800   Re-entry балон система за субинтимално преминаване при хронични тотални 
оклузии под коляно; размер на балона 2,75 х 1,0 х 20, работна дължина на 
катетъра 150см; за водач под 0,018''; преминаващ профил 0,066'' 

брой 5 

027900   Водач за re-entry система, 0,014'', дължина 300см; варианти Flexible, Standart, 
Stiff; фиксиран връх 

брой 5 

028000   МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИ ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ     

028100   Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел 
(3µg/mm на квадрат) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, Материал на балон: 
Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8F, 
Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полезна дължина: 120/150 mm; Хидрофилно 
покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00/5.00mm, 5-кратно 
за 6.00/7.00/8.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 
2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm 

брой 80 

028200   Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел 
(3µg/mm на квадрат) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: 
Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8 F, 
Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно 
покритие на дистална част; Сгъване на балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за 
2.50/3.00/3.50/4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 
2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm 

брой 80 

028300   Съвместимост с водач:0.018”, Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer), 
ПОКРИТИЕ, Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel), Доза на медикамента: 3.0 
µg/mm2, Матрица:Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) , Шафт: 3.8F, хидрофобно покрит, 
Маркери: набити, Работна дължина: 90 ,130 , Размери: d:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; 
l:40-80-120mm;  Интродюсер: 4F(3,0-4,0mm), 5F(5,0-7,0mm) 

брой 50 



028400   Дизайн на катетъра – OTW, коксиален шафт, Материал на балона - 
Flexitec™Xtreme, Покритие на балона FreePac™ - паклитаксел – излъчваща 
формула, Използваема дължина на шафта – 90 и 130 см, Диаметър на шафта – 
3.9 F, Съвместимост на въвеждащия катетър – 5F, 6F, Съвместимост на водача – 
0.018”, Номинално налягане - 7 bar 

брой 50 

028500   Дизайн на катетъра: OTW, Материал на балона - Flexitec™Xtreme, Покритие на 
балона FreePac™ - паклитаксел – излъчваща формула, Използваеми дължини на 
шафта - 80 и 130 см, Диаметър на шафта - 5F, Съвместимост на въвеждащия 
ктетър - 5-6F, Максимален препоръчителен водач - 0.035”, Номинално налягане - 
8 bar 

брой 50 

028600   Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, 
Специално разработен за постигане на най-отдалечените  задколенни лезии, 
Характеристики: Високоустойчив, лексибилен, Лесно проследим, Мек, 
атравматичен връх, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване:  
1.4µg/mm2, Водач: 0.035‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, RBP=14, Проксимален и 
дистален рентгенопозитивен маркер , Полезна дължина на катетъра :  80, 135cm, 
Шафт:  Проксимален диаметър : 2.0F, Дистален : 3.2F, Диаметри:   4.00, 5.00, 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00mm, Дължини:  20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm 

брой 50 

028700   Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, 
Специално разработен за постигане на най-отдалечените задколенни лезии, 
Характеристики: Високоустойчив, Флексибилен, Лесно проследим, Мек, 
атравматичен връх, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване:  
1.4µg/mm2, Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, RBP=14, Проксимален и 
дистален рентгенопозитивен маркер , Полезна дължина на катетъра :  120, 
150см, Шафт:  Проксимален диаметър : 2.0F, Дистален : 3.2F, Диаметри:   2.00, 
2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm , Дължини:  40, 80, 120, 150mm 

брой 50 

028800   Периферен Медикамент-излъчващ балон / Паклитаксел/ Материал на балон: 
Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел. Покритие:  3.0µg / mm на квадрат . 
Дължина на върха: 3.5 mm. Профил на върха: 0.017"; Over The Wire, RX 
Диаметър: 2.00/2.25/ 3.0/3.50/4.0/5.00/6.00/7.00/8,00/9,00/10,00 mm. Дължина: 
20/40/60/80/100/120/150/200 mm. 

брой 50 

028900   Периферен дилатационен балон за подбедрица - еxtra long 300 mm , за водачи - 
0,014" и 0,018"; диаметър на балона - 3, 4 и 5 mm; дължина на балона - 100, 120, 
150, 200, 250 и 300 mm; NP - 6 atm; дължина на катетъра - 100, 130 и 150 cm за 
OTW и 140 cm за RX; RBP 22 atm за балон с дължина 100-150 mm и RBP 20 atm 
за балон с дължина 200-250 mm 

брой 50 

029000   PTA балон катетър с диаметър от 14 – 20 мм, нисък профил, Хидрофилно 
покритие; високо налягане при инфлация ; RBP - за балон с дължина 20-50 mm e 
9 - 13 atm, за балон с дължина 60-80 mm e 8 - 11 atm; дължина на катетъра - 75, 
120 и 150 cm; NP - 6 atm; диаметър на катетъра: 6 и 7 F; водещо дезиле 7, 8 и 9 
Fr; диаметър на балона - 14, 16, 18 и 20 mm; дължина на балона - 20, 30, 40, 50, 
60 и 80 mm; съвместим с водач 0,035" 

брой 50 

029100   Периферен постдилатационен балон за усукани съдове, ултра нисък профил; 
устоичив на високо налягане; 5-фолдов балон; RBP - 15, 14  13 atm; платино-
иридиеви маркери; форма на балона - конусовидна; материал на балона - 
полиамид; материал на тялото - полиетер блок амид; дължина на катетъра 75 
cm; шафт 5 F; дължина на шафта - 40, 75, 120 и 150 cm; съвместим с водач 
0,035"; съвместими с 5, 6 и 7F интродюсери; р-ри балон: диаметър от 4 – 10 mm; 
дължина - 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 8,0; 9,0 и 10,0 cm 

брой 50 

029200   ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ     

029300   Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open 
lattice",спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови 
маркери в двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 
6Fr/0,018'', дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 
до 80мм, 6Fr/0,035'', дължина на катетъра 80/120см 

брой 100 

029400   Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена 
клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS 
танталови маркери, прав или изтъняващ се дизайн, диаметър на стента от 6 до 
10 mm, дължина 20-60 mm, съвместим с водач 0.014'', 6F катетър с дължина 135 
cm 

брой 50 



029500   035” OTW Материал: неръждаема стомана, Дизайн на стента: спирала, Дизайн 
на шафта: Bi-lumen, Дължина на шафта: 80 и130cm, RBP:15atm(5-8mm), 13atm(9-
10mm); Размери: d:5,0-10,0; l:15-25-38-56;  Покритие: ProBio, Технология на 
термично закрепване на стента, Съвместимост: 5F-7F интродюсер 

брой 30 

029600   014” Материал: Cobalt Chromium(L-605) , Водач: .014”, Дизайн на стента: двойна 
спирала, Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Работна 
дължина:80-140cm, Дебелина на стратовете: 155 µm, Маркери:1 златен 
проксимален (на стента), Профил на преминаване: 1.35-1.70mm, RBP:15atm, 
Размери: d:4,5-7,0; l:12-15-19;  Покритие: ProBio, Технология на термично 
закрепване на стента 

брой 30 

029700   Материал: NiTi; .018”, Дебелина на стратовете :140/85µm, Скъсяване:<2%, 
Работна дължина:90-135cm, Маркери: по 6 златни във всеки край, покритие: 
ProBio на стента; хидрофобно на шафта(3.6F), Release handle- система за 
освобождаване на стента, 4F съвместимост с интродюсер, Размери: d:4,0-7,0мм; 
l:20-200мм 

брой 30 

029800   Материал: NiTi; .035”, Дебелина на стратовете :140/85µm, Скъсяване:<2%, 
Работна дължина:90-135cm, Маркери: по 6 златни във всеки край, Покритие: 
ProBio на стента; хидрофобно на шафта, Release handle- система за 
освобождаване на стента , 6F съвместимост с интродюсер, Размери: d:5,0-7,0мм; 
l:30-200мм; Astron .035” Материал: NiTi; .035”, Дизайн на стента:12 венеца; 3S 
връзки между сегментите , Дебелина на стратовете:225µm, Скъсяване:<2%, 
Дължина на шафта: 70 и 120cm, Маркери: по 4 златни във всеки край, Покритие: 
ProBio на стента; хидрофобно на шафта, Easy release system- система за лесно 
освобождаване на стента , 6F съвместимост с интродюсер, anti jump mechanism- 
специално удебеление на шафта, което предпазва  стента по време на 
разгъване от изплъзване напред, Размери: d:7,0-12,0; l:30 

брой 30 

029900   018” Материал: NiTi; .018”, Дизайн на стента:12 венеца; 3 S връзки между 
сегментите , Дебелина на стратовете :155/80µm, Скъсяване:<2%, Работна 
дължина:70-135cm, Маркери: по 6 златни във всеки край, Покритие: ProBio на 
стента; хидрофобно на шафта, Easy release system- система за лесно 
освобождаване на стента , 4F съвместимост с интродюсер, anti jump mechanism- 
специално удебеление на шафта, което предпазва  стента по време на 
разгъване от изплъзване напред , Размери: d:4,0-7,0; l:20 

брой 80 

030000   RX-саморазгъващ се нитинолов стент-нова генерация,за стентиране на 
илиачна,феморална,поплитеална артерии,съвместим с 0,035" водач,дебелина на 
стратовете-0,185мм, 2 х 3 златни маркера с големина 0,70мм, диаметри 5-6-7-8-
9-10мм, дължини-20-40-60-80-100-120-150мм.Брой на клетките - 8 за диаметри 6-
7-8 мм и 9 за диаметри 9-10 мм.Уникална структура на стента "безгръбначен 
тип"– клетъчеч „зиг-заг” строеж, в благодарение на, който стента се адаптира към 
съда и запазва вътрешния диаметър дори и при подлагане на напрежение 

брой 80 

030100   Балон монтиран стент за периферни артерии нископрофилен  RX-стоманен стент 
за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0,018" водач,дебелина на 
стратовете-0,180мм,, диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм.Дължини на 
дръжката - 90 и 150 см,М хидрофилно покритие на шафта, профил на 
преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069",брой на клетките – 
12 

брой 20 

030200   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 150 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на 
катетъра до 150см, за дезиле 5Fr. 

брой 30 

030300   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 инча, дължина на 
катетъра до 120см 

брой 30 



030400   Илиачен стент за периферна ангиопластика, премонтиран върху балон с "5-fold" 
дизайн, дължина от 12мм до 57мм, диаметър от 5мм до 10мм, RBP 12 atm,  
съвместим с 0.035 инча водач,  изработен от неръждаема стомана , с "open 
lattice"  дизайн, нисък профил, без или с минимално скъсяване, флексибилен 
шафт  с рентгенпозитивни танталови маркери в двата края, дължина на катетъра 
от 80 до 135см, флексибилен и изтънен връх (с 28%) 

брой 30 

030500   Саморазширяваща се стент система за сънна артерия, Дизайн: отворена клетка 
при проксималния и дисталния участък, и затворена клетка при централния 
участък за задържане на плаката, Дебелина на страта: 160µм, Материал: 
нитинол, Заострен и цилиндричен тип стент, съвместими с 5F катетър 

брой 30 

030600   Дизайн на катетъра- OTW, 0.014'', Материал на стента- кобалт-хром, Конструкция 
на стента- тръбичка с прорези, лазерно изрязани, Диаметър на стента: 2.0-4.0 
мм, Дължини на стента: 10, 18, 38,57, 76 мм, Дебелина на страта:2.0-2.5; 3.0-
3.5мм, 4.0мм, Със система за пренос на стент: OTW, 4Fr, с използваема дължина 
на шафта 120 и 150 см, съвместимост на водача 0.014'' 

брой 30 

030700   Система за периферно стентиране с отделяне на еверолимус Стент: изработен 
от сплав платина – хром, включен в системи за подаване Monorail и OTW; 
Налични дължини на стента в мм: 12,20,28,38; Налични диаметри на стента в мм: 
2.25,2.50, 3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на 
полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна 
дължина на системата за доставка: 144см; Предназначен за водач <0,014 инча 
(0,36 мм); Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в 
съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, осигурява 
подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; два 
рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки 
край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално налягане 
на разрушаване: 18 atm -1827 kPa Покритие: включва два слоя, вътрешният слой 
се състои от полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е 
първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой 
е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP 
поли (винилиден флуородид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус 

брой 30 

030800   Ендопротеза за илиачни артерии, съдържаща два компонента – имплантируем 
метален стент и система за въвеждане. Стентът е изграден от жичка от 
биомедицинска суперсплав, вплетена в тубуларна мрежеста конфигурация. Тази 
конфигурация на дизайна създава стент, който е гъвкав, податлив и 
саморазгъващ се. Системата за въвеждане се състои от система от коаксиални 
тръбички. Външното стъбло от ПТФЕ служи за задържане на стента, докато не 
бъде отдръпнато по време на разполагане. Външното стъбло може да сгъне 
стента обратно най-много два пъти след частично разполагане на стента. 
Радиоконтрастната маркерна лента на външното стъбло улеснява 
позиционирането на външното стъбло по време на процедурата. 
Радиоконтрастните маркерни ленти, разположени във вътрешната част, в 
близост до проксималния и дисталния край на стента, улесняват изобразяването 
по време на разполагане. Радиоконтрастната маркерна лента, разположена в 
средна позиция върху вътрешната тръбичка, действа като ограничителна 
маркировка при разполагане. Полиамидната вътрешна тръбичка на коаксиалната 
система съдържа централен лумен, който побира водач от 0.035 инча (0.89 мм). 
Тръбичка от неръждаема стомана е позиционирана на проксималния край на 
вътрешната тръбичка. Клапа, прикачена на проксималния край на външното 
стъбло се плъзга по дължината на тръбичката от неръждаема стомана, за да 
улесни разполагането и евентуалното обратно сгъване на стента. Инструментът 
може да бъде въведен през интродюсерно стъбло от 6F (2.00 мм). 
Ендопротезата е налична със следните диаметри: 6, 7, 8, 9, 10 мм. Два варианта 
в дължината на с-мата на доставка: къс – обща дължина 100см; работна 
дължина 75см и дълъг- обща дължина 160см; работна дължина 135см 

брой 30 

030900   Саморазтварящ  се стент, специално за каротидни артерии; 5 FR система; 
Дължина на системата 135 см; Водачи – максимален диаметър .014”, дължина 
150-190 ; Непрекъсната радиална устойчивост; Системата за доставяне на 
стента е с нисък профил; Ro маркери; Възможност за репозициониране при 
частично разгънат стент; Висока флексибилност в области с неправилна 
анатомия 

брой 30 



031000   Ренални стентове Премонтирани стентове -Материал-Stainless steel 316L "AISI 
304" - лазерна технология, с три платинени маркера на балона Ferromagnetism-
none, MRI-safe, Foreshortening < 0.5%, Recoil < 2%, Radial force-exellent, 
Pushability and trackability-exellent, Nominal Pressure-6 Bars, Rated Burst Pressure-
12 Bars, с размери: диаметър на стента - 5-7 mm;дължина на стента-8-22 mm; 
диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на катетъра-140 cm 

брой 30 

031100   Периферни Стентове Саморазгъващи се стентове - Материал-Nitinol wire с 
платинени маркери на двата края на стента, с възможност за проксимално и 
дистално репозициониране на стента със следните размери: диаметри на стента 
от 4 до 10 mm; дължини на стента от 15 до 120 mm, дължина на носещата 
система-135 cm 

брой 30 

031200   НИТИНОЛОВ СЕЛФ ЕКСПАНДАБЪЛ СТЕНТ, затворен тип клетки, технология 
доставяща система /FREE STYLE TECHNOLOGY/, прав и конусовиден вариант 
Вариабилна радиална сила и твърдост в различните части- в проксималния и 
дисталния край с по-голяма флексибилност, а в средата с по-голяма радиална 
сила. 8F водещ катетър; 5,4 F въвеждащ профил. МИНИМАЛНО СКЪСЯВАНЕ-
4,5-7,5%, Метално покритие на 14-25%.Прав и скосен вариант 

брой 30 

031300   Саморазгъващ се стент от нитинол, ОТW система  съвместима с 0.035" водач и 6 
и 8 F въвеждащ катетър,V-образен дизайн на оплетката, електрополиране на 
повърхноста за предпазване на дефекти, подобрена система предпазваща от 
прегъване и счупване на стента, външен слой от TiO, Минимално скъсяване 
/1,9%/ , Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-
стабилизиращ,ретрактиращ и оплетен вътрешен слой.Изцяло нова ергономична 
дръжка. Увеличение на 27% от пациентите със стеснени и извити съдове 

брой 30 

031400   Саморазгъващ се стент от нитинол, с триаксиална технология;системата е 
съвместима с 6 и 8 F въвеждащ катетър,V-образен дизайн на оплетката, 
електрополиране, външен слой от TiO, Минимално скъсяване /1,9%/,Радиална 
сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращ, 
ретрактиращ се и оплетен вътрешен слой.Дължина на стента -120-150 мм.и 
диаметър от 5мм до 8 мм.Размери: от 5,6,7,8,мм. диаметър и дължина на стента 
-120 и 150мм. Дължина на шафта - 80,135см 

брой 100 

031500   Саморазгъващ се периферен стент с отворен тип клетки за по-голяма 
флексибилност - кобалт хром, иридиеви маркери на вътрешния катетър, 3 
танталови маркери на върха на стента, съвместим с  5F катетър и водачи 0,018" 
и 0,021", дължина на катетъра - 80 и 120 cm; р-ри стент:  диаметър - 5, 6, 7, 8, 9 и 
10 mm; дължина - 30, 40, 50, 60, 80, 120, 150, 180, и 200 mm 

брой 30 

031600   Материал - Нитинол, лазерно изрязан от едно тяло и елекотрополиран, без 
запояване; Сегментна микромрежеща технология: клетката с размер -0,13” и 
отворена оплетка със специфичен дизайн: Всеки циркумферентен ринг е с 
размер 2 мм и се състои от 36 страта; радилана сила – 1,41 N/cm ; 6 алтернирани 
моста, всеки ринг е свързан с 6 връзки; дизайн връх-към - долина (Peak-to-valley) 
; наличие на 6 микро-маркера от тантал от всеки край на стента; проксимално и 
дистално 1 мм разширяване от двата края; Скъсяване до- <5% ; Дръжка – „twist 
and shift” – завиване за микроконтрол при разтваряне  за първите сантиметри и 
лост за издърпване за бързо разтваряне; Препоръчан размер на интродюсера 

брой 30 

031700   Избор на материал – 316L неръждаема стомана/ кобалт-хром L605; Лазарно 
изрязан от едно тяло и електрополиран; монтиран върху балон 0.035”, 0.018” или 
0.014”; затворена оплетка с размер 1,58 мм2  - 86% отворено пространство със  S 
или  N “Flexsegments” Диаметър адаптируем дизайн със 7 клетки на окръжност 

брой 30 

031800   Материал - Нитинол, лазерно изрязан от едно тяло и елекотрополиран, без 
запояване; Саморазтвярящ се, Биосъвместим и MRI съвместим, 
рентгенопозитивен; Нисък преминаващ профил – за 5 – 8 мм диаметър – 
препоръчан 5F интродюсер и за 9-10 мм – 6F интродюсер; Водач – 0.014”; 
Сегментна микромрежеща технология, която се състои от: Малък размер на 
клетките (0,13”)0020 и Оптимално отворена клетка; Всеки циркумферентен ринг е 
с размер 2 мм и се състои от 36 страта; Висока радилана сила – 1,41 N/cm ; 6 
алтернирани моста, всеки ринг е свързан с 6 връзки за по-голяма стабилност по 
дължина - <5% скъсяване; Дизайн връх-към- долина (Peak-to-valley) Проксимално 
и дистално 1 мм разширяване от двете страни на стента портив миграция при 
разтварянето и моментално позициониране към стената на съда 

брой 30 



031900   Периферен стент– Саморазгъващ се нитинолов стент със структора тип 
разрязана тръба с 3 връзки на сегмент.Метално покритие от 10% до 
25%.Използвана дължина 85см/135см.Размер на шафта 6 FR..Съвместим с 
водач 0,035“.Опрона дебелина на стента 0,0085“(215микрометра).Опорна ширина 
на стента (главен сегмент) – 113 ,135,160 микрометра. Маркери от Platinum / 
Iridium 

брой 30 

032000   Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент с индикации за 
стентиране на SFA/Феморопоплитеална артерии; Медикамент: 
ПаклитакселМатериал: Нитинол със Z-клетъчен дизайн на стент; Дължина на 
система: 80/125см; Диаметър на стент: 5/6/7/8mm;  Дължина на стент: 
40/60/80/100/ 120mm;  Съвместим с водач: .035”; Препоръчителен интродюсер: 
6Fr 

брой 30 

032100   Саморазтварящ се венозен стент с индикации за стентиране на  Илеофеморална 
вена;  Материал: Нитинол; Дължина на система: 80/120смДиаметър на стент: 
14/16mm; Дължина на стент: 6/10/14cm; Съвместим с водач: .035”; 
Препоръчителен интродюсер: 7Fr 

брой 30 

032200   OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации 
за стентиране на Илиачна/SFA /Феморопоплитеална артерии; Материал/дизайн 
на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; 
Дължина на система: 80/125см; Диаметър на стент: 5/6/7/8/9/10mm; Дължина на 
стент: 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm; Съвместим с водач: .035”; 
Препоръчителен интродюсер: 6Fr 

брой 120 

032300   OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации 
за стентиране на Илиачна артерия; Материал/дизайн на стент: Нитинол / 
Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на 
система: 80 / 125cm; Диаметър: 12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с 
водач: .035"; Препоръчителен интродюсер - 6Fr 

брой 100 

032400   RX/OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и 
индикации за стентиране на: Илиачна/Каротидна артерия Материал/дизайн на 
стент: Нитинол/Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; 
Дължина на система: 80/125см; Диаметър на стент: 4/5/6/ 7/8/9/10mm; Дължина 
на стент: 20/30/40/60/80mm; Съвместим с водач: .018”; Препоръчителен 
интродюсер: 5Fr 

брой 100 

032500   RX/OTW премонтиран балонно-разтварящ се периферен стент с индикации за 
стентиране на: Ренални/Периферни артерии; Материал/Дизайн на стент: 
Неръждаема стомана/Хибриден дизайн;  Дължина на система: 80/135см;  
Диаметър на стент: 3/4/5/6/7/8mm Дължина на стент: 12/16/20/24/30/40/60mm; 
Съвместим с водач: .014""/ .018”/.035"". Препоръчителен интродюсер: 5/6/7/8/9Fr 

брой 30 

032600   Материал на Стента: 316LVM , Тип на Стента: Перфориран, отворена клетка, 
Дебелина /Широчина на стратове: 0.0063” (0.16 mm) / 0.0065’’ (0.165mm), 
Cпециално проектиран за постигане на най-отдалечени инфра-поплитеални 
лезии, Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, 
Характеристики: Високоустойчив, флексибилен, лесно проследим, Лекарство: 
Сиролимус, Лекарствено натоварване: 1.4µg/mm2, Напълно биоразградима 
матрица за времево контролирано освобождаване на лекарството в рамките на 6 
седмици, Водач: 0.035‘‘, Налягане (atm) : NP = 6, RBP= 10-16, Проксимален и 
дистален рентгенопозитивен маркер , Профил на върха:  0.035‘‘, Интродюсер 5F  
за диаметър 4.00, 5.00, 6.00mm, Интродюсер 6F  за диаметър 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00mm , Дължина на катетъра:  80, 135cm, Диаметри:   4.00, 5.00, 6.00, 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00mm, Дължини:  20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm 

брой 30 

032700   ПЕРИФЕРНИ ГРАФТ СТЕНТОВЕ     

032800   Балон разгъващ се стент-графт с два основни размера и възможност за 
постдилатация За лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия 
с дължина >= 3 см или калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 см) и 
запушване на илиачните съдове с диаметър 7-12, с изключение на 
атеросклеротични артериални аневризми и травматични увреждания на  съд в 
периферните съдове с диаметър 5-12 мм; Състои се от две части:саморазтварящ 
се стент и система за доставяне Unistep Plus; Ендопротезата се състои от мрежа 
оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска 
супврслав, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Системата 
за доставка есъвместима с 0,035’’ водач; Размери за напълно разгънат стент – 
диаметър в мм: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14,0; дължини в мм: 20; 30; 50; 70 

брой 20 



032900   Предназначен е за имплантиране при коарктация на аортата , най-често при 
стеноза на аортата или при аневризма водеща до коарктация на аортата. Стента 
е съставен от 0.013 инча платинено – иридиева нишка  , оплетена 
зигзаобразно.Нишката е съединена с лазер при всяка връзка , която е покрита с 
24К злато.Позволява разширение от 12.0мм до 24.0мм.Стента е с PTFE покритие 

брой 5 

033000   Периферен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно 
покритие.Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете –0.135 x 
0.145 mm (SV), 0.145 x 0.145 mm (MV) , 0.165 x 0.145 mm (LV);, GW 0.035”; размер 
на шафта 5 F; Маркери на балона от платина/иридйй, NP 9 bar O 5.0 - 7.0 mm, 8 
bar O 8.0 - 10.0 mm; RBP 13 bar O 5.0 - 7.0 mm 12 bar O 8.0 - 10.0 mm; диаметър - 
5.0 , 6.0 mm (SV), 7.0 , 8.0 mm (MV) , 9.0 , 10.0 mm (LV) и дължина - 18, 22, 28, 38, 
58 (SV), 8, 23, 27, 37, 57 (MV) ,  27, 37, 57 (LV) 

брой 10 

033100   ПЕРИФЕРНИ МИКРОКАТЕТРИ     

033200   Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 
0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-
иридум маркери 

брой 20 

033300   Crossing катетър за периферни хронични тотални оклузии, варианти-
флексибилен и стандартен, дължина 150см, съвместим с водач 0,014'', за 
интродюсер мин. 5F 

  20 

033400   Микрокатетър за периферни и екстракраниални процедури - хиперселективен 
микрокатетър , с М-хидрофилно покритие върху външното полимерно покритие, 
SUS braid технология, дължина 110см-130 см/коаксиална опциа-водач 0.021"+RO 
marker 2.8F/, 150см дистален профил 2,4F, проксимален профил 2,7F, вътрешен 
диаметър 0,022"(0,57мм) 

брой 10 

033500   Периферен опорен катетър - периферен катетър за добра опора, съвместим с 4Ф 
въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 см, двойно 
оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 
1мм от върха и други 2 щамповани на 40мм и 60мм от първия, профили- прав и 
ангулиран на 30°, 40см хидрофилно покритие-М коут.Последователно изтънен 
връх.Изключителна устойчивост на кинк,добра опора при преминаване на 
комплексни лизии.Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и 
навигиране през бифуркации 

брой 20 

033600   Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана, позволяваща високи нива на 
тласък. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и 
хидрофилно покритие на дисталната част – 40см. Размери и конфигурации: 
прав/извит – 2.6Fr  и дължини - 65, 90, 150cm;  прав/извит - 4.0Fr и дължини 90, 
135, 150cm 

брой 20 

033700   Суперселективен катетър използван за диагностични и интервенционални 
коронарни и периферни процедури. 5 транзитни зони на гъвкавост. Хидрофилно 
покритие. Възможност за оформяне на върха на ръка без използване на пара. 
Конструкция от неръждаема стомана позволяваща контрол без пречупване. 
Вътрешен диаметър, позволяващ използването на емболизиращи частици, 
сфери и микрокойлове – включително .018 емболизационни койлове. Размери – 
2.5/2.8F; Вътрешен диаметър: .021"/.025"; Дължина: 100/110/135/150cm 

брой 20 

033800   СИСТЕМИ ЗА ПРОТЕКЦИЯ ОТ ДИСТАЛНА ЕМБОЛИЗАЦИЯ     

033900    Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0мм, с 
дължина на катетъра 320/190см и диаметър 0,36мм, съвместима с водачи 0,014" 
и 0,018" 

брой 60 

034000   Двойно-оклузионна система за проксимална церебрална защита, Профил на 
дисталния шафт - 5F, Обхват на оклузия на балона - до 13mm (CCA проксимален 
балон); до 6mm (ECA дистален балон), Материал на балона - еластомерен 
каучук, Съвместим с 8F и 9F въвеждащ катетър, Изходящ порт на работния 
канал дисталeн на CCA балон  Mo.Ma Ultra ( уред за церебрална защита) 

брой 15 

034100   Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър- 3,5 - 5,5мм; 
Monorail Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с 
платинена халка; Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на 
водача 90cm 300cm; .014” stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край е 
снабден с PTFE вътрешено покритие ; .030” проксимален стоп с висока Ro 
видимост; Автостоп предотвратяващ вклиняването на върха ; Проксимални 
маркери на ствола на 87cm и  97cm от дисталния край (90 и 100 cm от върха); 
Последните 20 см от дължината са със силиконово покритие 

брой 30 



034200   Филтър за тромби, с диаметър 5,0-7,2мм., диаметър на съдовете 2,5-4,8мм и 4,0-
7,0 мм., дължина на филтъра 19-23 мм., големина на порите на филтъра - 120µМ 
2,8 - 3.2F crossing профил, 0.014” - избор на 3 вида водачи, които са независими 
от филтъра, Рентгенопозитивна рамка на филтъра, мембрана от найлон и 
хидрофилно покритие, дължина 190см или 315см 

брой 30 

034300   Филтър от полиуретанова мембрана с пори с размер 100µm, дължина от 11,1 мм. 
и размер 5 до 8 мм и обем от 0.07сс; Мембраната е разпъната върху 8 
нитинолови страта;  4 маркера за визуализиране и оптимален контрол на 
мембраната, както и проксимален и дистален маркер; Нисък преминаващ 
профил от 3,2 F до 4 F; Много къса дистална част – 3,5 см.; Дължина на 
системата 180 см. с водач 0.014” 

брой 30 

034400   СИСТЕМИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ПУНКЦИОННОТО МЯСТО     

034500   Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез 
екстраваскуларен, водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 
1.3 ± 2.3 минути. Размери: 5F-сив, 6/7F-зелен 

брой 20 

034600   Устройство за компресия при радиален достъп за прецизно и сигурно ниво на  
компресията.Бутон за компресия и декомпресия със скала.Прозрачен дизайн за 
по-добър визуален контрол.. Декомпресиращ бутон за сигурност и индикатор за 
време. Прецизно регулиране и контрол на нивото на компресия 

брой 100 

034700   Система за компресиа на пункционното място при трансрадиален достъп – с 
въздух 

брой 100 

034800   Система за компресиа на пункционното място при трансрадиален достъп – със 
въртеливо устройство.  Лимитиране на  риск от оклузия на радиалната артерия. 
Оптимизиране на времето за ползване 

брой 100 

034900   УСТРОЙСТВА ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЦИРКУЛАЦИЯТА     

035000   Микропримки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 2.3Fr - 
3Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 175/200см и златно покритие на 
примката - размери 2, 4 и 7мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 
150/175см катетър с 1.5 извивка в дисталния край 

брой 5 

035100   Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 4/6 Fr, с 
"shape memory" дизайн, нитинолов шафт 120см и златно покритие на примката - 
размери от 5мм до 35мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102см 
катетър с 1.5 извивка в дисталния край 

брой 5 

035200   ДРУГ КОНСУМАТИВ     

035300   Емболизиращи микросфери  - "Компресирани микросфери за периферна 
емболизация на хипервазкуларни тумори и AVM’s , спринцовките са със цветни 
кодове със съдържание на емболо агента в 2 мл; изпитан материал : 
хидросферите са базирани на PVA* макромер /*поливинил алкохол/; предпочитан 
дизайн: идеално калибрирани микросфери за повече цели при емболизацията, 
ефективност при дистално запушване /оклузия/; не животински произход и 
напълно синтетични сфери; свиваеми са и временно деформиращи се за лесно 
доставяне (усвояване); сферите са оцветени в синьо  за идеално визуализация 
по време на подготовката и инжектирането; цветни кодове на спринцовката за 
директен избор на правилния размер - 100-300 микрона /0.010""вътр.диаметер 
катетър/-  в жълт цвят; 300-500 микрона/0.014""вътр.диаметер катетър/  - син 
цвят; 500-700 микрона/0.021""вътр.диаметер катетър/ - червен цвят; 700-900 
микрона /0.023""вътр.диаметер катетър/ - зелен цвят; 900-1200 
/0.035""вътр.диаметер катетър/- пурпурен цвят” 

брой 20 

035400   Eмболизационни спирали с хидрогел и механично откачване - Емболизационна 
система за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от 
платинена спирала комбиниранс с увеличаващ обема си хидрогел, запълващ 
пространството по най-малкото съпротивление.Предизвиканата съдова оклузия 
е трайна и качествена и не разчита на образуването на тромб-формация. 
Придвижването им в съда се извършва с помощта на обикновен водач.Два вида 
системи - 0.018" и 0.035 с дъжини и диаметри както следва: за 0.018" дължини - 
2-4-6-10-14 и диаметър на примката - 2-3-4-5-6-8-10. За 0.035":дължини - 4-6-10-
14 и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Приложими с микрокатетър с 
вътрешен диаметър 0.53-0.58 мм за система 0.018" и 1.04-1.19 мм за система 
0.035" 

брой 20 



035500   Eмболизационни хидрогелни спирали и 3 измерни сфери с контролирано  
откачване - Емболизационни системи с контролирано електрическо 
освобождаване за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се 
от платинена спирала комбинирана с увеличаващ обема си хидрогел,както и 
само платинена нишка с възможност да заеме 3 измерен обем за покриване 
аневризми и артериален  съдов лумен . Два вида системи за хидрогел спирали - 
0.018" и 0.035" с дъжини и диаметри както следва:  за 0.018" дължини - 5-10-15-
20-30 и диаметър на примката -3-4-5-6-8-10-12-15-20. За 0.035": дължини - 5-10-
12-15-20-30  и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Размери за обем заемащата 
платинена нишка 0.018" :  диаметър - 8-10-14-20, дължина - 20,26,34,50  
Приложими с контролер за електрическо  освобождаване съвместим с двете 
системи.Дължина на водача - 150 см и вътрешен лумен на катетъра - 0.51мм 

брой 20 

035600   Емболизационни частици перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и 
артериални/венозни малформации. Размер на частиците в микрони по 
опаковка/цвят: (90-180/черен, 180-300/зелен, 300-500/лилав, 500-710/червен, 710-
1000/син, 1000-1400/оранжев, 1400-2000/жълт) 

брой 20 

035700   Емболизираща спирала. Материал – инконел и синтетични фибри. Спиралата е 
премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с 
крайна дупка с диаметър - .035" и .038". Диаметър на емболията–  
2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20mm при .035",  и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45mm при 
.038" 

брой 20 

035800   Емболизираща спирала.Материал – платина и синтетични фибри. Налични за 
доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .018 и .035 инча. 
Диаметър/дължина на емболията–  2/3/4/6/8/10mm и 2/3/4/6/8/10при .018" и 
4/6/8/10/12/14/16/18/20mm и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при .035" 

брой 20 

035900   Емболизиращи спирали - .035/.038", дължина: 4/5/6cm и диаметър: 
3/4/5/6/7/8/10/12mm 

брой 30 

036000   Биполярен пейсиращ катетър - с / без балон. Размер: 5F; Дължина на катетър: 
110cm; Широчина на електрод: 3mm; Капацитет на раздут балон: 1cc с 
максимален диаметър: 9mm. Разстояние между електрод: 10mm 

брой 20 

036100   Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 
40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 
5/10/20/30/40/50cm за 5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); 
рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния 
участък 

брой 5 

036200   Периферен инфузионен катетър с конусовиден връх; диаметър 2,9F, дължина на 
катетъра 150/180cm; дължина на инфузионния участък 5/10; съвместим с водач 
0,018''; рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на 
инфузионния участък 

брой 5 

036300   Инфузионен водач, 0,035''; дължина 145/175cm; дължина на инфузионния 
участък 6/9/12cm; със спирално разположени отвори 

брой 5 

036400   Сет за перикардиоцентеза с размери 6fr и 8,3fr брой 5 

036500   Сет за перикардиоцентеза с включена пункционна игла 18G, 120 mm. Съдържа: 
Пункционна игла 18G, 120 mm, Дренажен катетър с мандрен, Дилататор  F6 с 
разцепващи се интродюсерни маншети, Канюла  размер 0.9х70мм, Скалпел за 
еднократна употреба , Торбичка за секрети с обем 1500 мл, Помпено устройство, 
Спринцовка  с луер-лок 50мл, Спринцовка  с луер-лок 10мл, Диагностичен водач 
J3, Покривна кърпа 

брой 10 

036600   Камера за инвазивно налягане, съвместима с хемодинамична станция Mennen брой 100 

036700   КАТЕТРИ ЗА ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА     

036800   Ултразвуков катетър с електронно генериране на образ брой 60 

036900   Ултразвуков катетър с механично генериране на образ брой 20 

037000   Катетър за оптично-кохерентна томография - тип 1 брой 20 

037100   Катетър за оптично-кохерентна томография - тип 2 брой 20 

037200   ИНФЛАЦИОННИ УСТРОЙСТВА:     

037300    Кит с инфлатор за налягане, с вместимост 20 мл и с поликарбонатнo тяло, 
ергономична дръжка тип пистолет, заключващ механизъм чрез спусък; трипътен 
спирателен кран, Y-конектор - 0.0125", ротаторна хемостатична, клапа, 
ангиографска игла със заострен луер за лесен достъп и торкер, препоръчително 
налягане 300psi 

брой 150 



037400   Баланс при бързо раздуване и прцизен контрол; налягане от 0-28 ATM (0-2836 
kPa), Разновидности: LI-10 – за еднокартна употреба;  спринцовка 10куб; LI-WG - 
за еднокартна употреба;  спринцовка 10куб и манометър; LI-WG - за еднокартна 
употреба;  спринцовка 20куб и манометър 

брой 150 

037500   20куб раздуващо устрйство; /опаковка по 1бр или 5бр./ брой 150 

037600   Спринцовка с манометър - ергономична дръжка тип „Пистолет” и Quick – Latching 
механизъм за стопиране 

брой 150 

037700   Инфлатор за високо налягане - Инфлация на балона максимум до 40 бара брой 100 

037800   Инфлатор – дефлатор – Специален консуматив за PTCA  , ангиографска 
манометър спринцовка с аналогов механизъм – 30 атм. 

брой 100 

037900   Инфлационна манометър спринцовка за PTCA; обем 25 мл; до 30 атмосфери; с 
30 см линия за високо налягане с трипътно спирателно кранче; лесно заключващ 
се механизъм с крилца 

брой 100 

038000   КОНСУМАТИВИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ     

038100   Катетър за ренална денервация, еквивалентен за система RDN, съвместим с 5Fr 
RF сонда. Ефективна дължина 108 см, подвижен връх, монополярен платинов 
електрод 

брой 15 

038200   Катетър  за РФ аблация с дължини 105см/феморален/ и 155см /радиален / с 
конекторен кабел. Диаметър на шафта - 4F за двете дължини 

брой 10 

038300   Неразтеглив OTW балон катетър с 4-8 електрода от външната страна, за 
ренална денервация; Диаметри 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм и 7,0 мм, дължина на 
балона 25 мм и обща работна дължина приблизително 90 см. Съвместим с: 
интрадюсер 8Fr (2,67mm); водачи 0,014“ (0,35 mm) или 0,018“ (0,46 mm); Размери 
на артерията: 3 – 7мм 

брой 5 

038400   Пет електроден катетър за радифреквентна денервация с избор на работещия/те 
елетрод/и и система за охлаждане 

брой 5 

038500   КОНСУМАТИВИ ЗА АОРТНА ВАЛВУЛАПЛАСТИКА     

038600   Балони за  аортна валвулопластика - материал-polyamide organic polimer 
"Grilamid L20G" технология-Rapid Exchange (RX),"Crystal Balloon" с два златни 
маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars 

брой 3 

038700   Перкутанен транслуминален катетър за валвулопластика.Дилатационен балонен 
катетър с коаксиална конструкция , нисък профил и лесно маневрен.Тялото  на 
катетъра е полимерно.Балона е  от термопластичен еластомер.Маркери от 
платина/иридий.Съществува в  конфигурации с балонни дължини от 1.0 см до 
10.0 см. и диаметри от 2.0 мм. до 25.0мм 

брой 3 

038800   Перкутанен транслуминален катетър за валвулопластика.Катетъра е с коаксилен 
шафт , гъвкав дистален връх и нисък профил.Три платинени маркери за 
визуализация – 2 в раменете на балона и 1 в центъра на балона.Диаметър на 
балона от 10.0мм. до 30.0 мм.Дължина на балона от 3.0 см. до 6.0 см.Дължина 
на катетъра 110 см и водач 0.035 инча 

брой 3 

038900   Балон в балон.Използва се за стент при съдове над 8мм.Вътрешен балон една 
втора от диаметъра на външния балон.Вътрешен балон е 1.0 см.по – къс от 
външния балон.Вътрешен балон е за 4.5 до 5.0. атмосфери.Четири маркера по 
дължината на двата балона.Дължина на шафта – 110 см и използван водач 0.035 
инча.Диаметър на балона от 12.0 мм. до 24 мм.Дължина на балона от 2.5 см. до 
4.5 см 

брой 3 

039000   Перкутанен транслуминален катетър за валвулопластика.Дилатационен катетър 
с високо налягане, коаксилано конструиран.Балон с високо налягане , за 
резистентна стеноза.Балона е с нисък профил на дефлация и използва най-
малък интродюсър.Диаметър на балона от 2.0мм. до 40.0 мм.Дължина на балона 
от 2.0 см. до 6.0 см.Използвани дължини : 85 см , 90 см , 100 см , 120 см 

брой 3 

039100   КОНСУМАТИВИ ЗА МИТРАЛНА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА     

039200   Inoue balloon/set за перкутанна митрална валвулопластика. Диаметри на балона: 
26mm–30mm, 24mm–28mm, 22mm-26mm, 20mm-24mm, 20mm-22mm, 18mm-
20mm 

брой 2 

039300   Сет за трансспетална катетеризация тип Mullins брой 2 

039400   КОНСУМАТИВИ ЗА МИОКАРДНА БИОПСИЯ     

039500   Биоптом с щипка – тип 1 брой 5 

039600   Биоптом с щипка - тип 2 брой 5 

039700   КОНСУМАТИВ ЗА АНГИОГРАФСКА МАСА     



039800   Ангиографски сет, осигуряващ радиален и феморален достъп. Стерилен, 
нетъкан текстил, специално импрегниращо и абсорбиращо третиране, включващ: 
ангиочаршаф с два отвора и странични прозрачни зони за управление - 240/330 
см - 1 бр., 1 бр. покривка за ОП маса 150x140cm, 75x140cm абсорбираща част, 
тризонови адхезивни чаршафи: 50/50 - 1 бр.; 100х150 - 1 бр., абсорбираща 
подложка 56/80 - 1 бр., кърпи - 2бр. 

брой 2 000 

039900   Стерилни еднократни ангиографски престилки, метод на производство –spunlace- 
течен репелентен нетъкан материал,от вискоза и полиестер. Без естествен или 
изкуствен латекс. Велкро връзки около врата. Дълги и еластични ръкавели с 
двойно припокриване на гърба. С две кърпи за ръце в стерилна опаковка с 
вакуум технология. Отговарящи на изискванията на Европейската  директива 
EN13795 

брой 3 000 

040000   Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма, непропусклив за течности, 
въздух и микроорганизми, с диаметър 75 см или 140 см 

брой 2 000 

040100   КОНСУМАТИВ ЗА РОТАБЛАЦИЯ:     

040200   Катетър за Ротаблатор, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 1,50; 
1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50 

брой 10 

040300   Катетър за Ротаблатор плюс адвансер, дължина 135см, размери на борчето в 
мм: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50 

брой 10 

040400   Водач за Ротаблатор тип флопи, дължина 325см, диаметър- 0,014"(0,36мм) брой 10 

040500   Водач за Ротаблатор тип екстра съпорт, дължина 325см, диаметър- 
0,014"(0,36мм) 

брой 10 

040600   Адвансер за Ротаблатор брой 10 

040700   ВЕНА КАВА ФИЛТЪР     

040800   Перманентни и временни (до 23 дни); 6F нитинолов филтър, за поставяне 
Феморално или Юголарно ( един и същи комплект) и за Антекубитално 
поставяне; Индикация до 30 мм диаметър на вената; дизайн – нитинолова 
симетрична двойна кошница, с дълги стратове; временната - изважда се без 
нужда от специални системи, само с обикновенно ласо за изваждане на чуждо 
тяло и водещ катетър; OptEase /TrapEase 

брой 3 

040900   Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален 
интродюсер, хидрофилен дилататор и трипътно кранче. Възможност за изтеглянe 
на филтъра през феморален/югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 жички. 
Максимален диаметър на филтъра – 30мм. Дължина на филтъра – 48мм. 7.0F 
интродюсер с рентгеноконтрастен връх. Дезиле – 8.5F и дължина – 65см 

брой 3 

041000   БАЛОНИ ЗА ИНТРААОРТНА КОНТРАПУЛСАЦИЯ     

041100   34cc - 7.5 Fr балон; обем-34cc; вместима дължина-72.3см; диаметър на балона-
15.0мм; номинална дължина на балона-219мм; ко-луменен дизайн на шафта на 
катетъра с размер на лумена-0.027''; балонът е с мембрана от дуратан; не 
съдържа латекс; размер на интродюсера 7.5Fr; водач: 0.025'' 145см 3мм J 
неръждаема стомана  с PTFE покритие 

брой 5 

041200   40cc - 7.5 Fr балон; обем-40cc; вместима дължина-72.3см; диаметър на балона-
15.0мм; номинална дължина на балона-258мм; ко-луменен дизайн на шафта на 
катетъра с размер на лумена-0.027''; балонът е с мембрана от дуратан; не 
съдържа латекс; размер на интродюсера 7.5Fr; водач: 0.025'' 145см 3мм J 
неръждаема стомана  с PTFE покритие 

брой 5 

041300   40cc – фирбооптичен 7Fr балон, обем 40cc, вместима дължина- 71.4см; 
диаметър на балона-15.0мм; номинална дължина на балона 258мм; ко-луменен 
дизайн на шафта на катетъра с размер на лумена-0.020''; балонът е с мембрана 
от дуратан; не съдържа латекс; размер на интродюсера-7Fr; водач: 0.018'' х 
145см х 3мм J неръждаема стомана  с PTFE покритие 

брой 5 

041400   34cc- фирбооптичен 7Fr балон, обем 34cc, вместима дължина- 71.4см; диаметър 
на балона – 15.0мм; номинална дължина на балона 219мм; ко-луменен дизайн на 
шафта на катетъра с размер на лумена-0.020''; балонът е с мембрана от дуратан; 
не съдържа латекс; размер на интродюсера-7Fr; водач: 0.018'' х 145см х 3мм J 
неръждаема стомана  с PTFE покритие 

брой 5 

041500   8 Fr балон, обем 50cc, вместима дължина- 72.3см; диаметър на балона – 17.4мм; 
номинална дължина на балона 258мм; ко-луменен дизайн на шафта на катетъра 
с размер на лумена-0.027''; балонът е с мембрана от дуратан; не съдържа 
латекс; размер на интродюсера-8Fr; водач: 0.025'' х 145см х 3мм J неръждаема 
стомана  с PTFE покритие 

брой 5 

041600   СИСТЕМИ ЗА АОРТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ     



041700   Проксимален компонент на торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-
полиестер. Избор на проксимален стент (с или без закотвящи се рамене). 
Диаметри от 28 до 42mm. Дължини от 120 до 216mm, в зависимост от 
диаметъра. Инртродюсер с външно хидрофилно покритие и размер 20 до 22F, в 
зависимост от размера на стент градта. Спусъчно освобождаване, позволяващо 
препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта 

брой 2 

041800   Проксимален удължител за торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-
полиестер. Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42мм. Дължини - 77, 80 и 81мм. 
Интродюсер 20 и 22F 

брой 2 

041900   Разклонено главно тяло на абдоминален стент графт. Стентове изработени от 
неръждаема стомана. Графт изработен от тъкан-полиестер. Закотвящи се корони 
против миграция. Диаметри от 22 до 36mm. Дължини от 82 до 149mm, в 
зависимост от диаметъра. Инртродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно 
хидрофилно покритие и размери от 18 до 22F, в зависимост от големината на 
стент графта. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди 
пълното разгръщане на стент графта 

брой 2 

042000    Илиачни крака за стент графт. Графт материал изработен от тъкан-полиестер. 
Диаметри от 9 до 24мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак от 
39 до 122мм, в зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14 и 16F в 
зависимост от диаметъра на илиачния крак 

брой 2 

042100   Стент за аортна дисекация – тип Б. Дължина 4, 6 и 8мм и диаметър 36 и 46мм. 
Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното 
разгръщане на стента 

брой 2 

042200   Балон за временна емболизация на аорта или за експанзия на аортна протеза. 
Размери на катетъра – 10F при 100 и 120cm дължина. Препоръчителна големина 
на интродюсера – 14F. Съвместим с водач - .035 инча. Максимален диаметър на 
балона при раздуване – 32 и 40мм (34 и 40cc) 

брой 2 

042300   Водач тип - мандрил от неръждаема стомана със златен рентгенопозитивен и 
гъвкав връх за аортни интервенции. Диаметър .035инча. Дължина на гъвкавия 
връх – 4см. Дължина на водача 260 или 300см. Възможност за прав, извит и 
двойно извит връх 

брой 2 

        

          

          
   Обособена позиция 2 - Eлектрокардиостимулатори     

      
      

          

Ном. №  Наименование М.е. Колич 

000100   Еднокухинни стимулатори:     

000200   Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна 
честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната 
стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на 
сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на 
стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично 
програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; 4 
записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 
години; 

брой 15 

000300   Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSIR- 
без електрод Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. 
Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране 
на електрода. Система за редуциране деснокамерното стимулиране до 80% за 
предпазване от предсърдно трептене. Система за едномоментно, едноекранно 
проектиране на всички данни за пациента, стимулатора и електрода с 
възможност за принтиране. Ventricular capture management system. Система за 
мониториране на електрода. 

брой 15 



000400   Еднокухинен пейсмейкър  VVI-R пейсинг. AutoCapture пейсираща система, която 
осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-
Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален 
сензор на акселерометъра (уред за ускорение)-Omnisense. Автоматична мярка за 
почивка. Удължена хистереза;Избягва смущенията от мобилните 
телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време 
на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет 
на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години. 

брой 10 

000500   Eднокухинен кардиостимулатор  VVI-R пейсинг със Система за автоматично 
улавяне на ритъма, Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение). Автоматична мярка за почивка,  Удължена хистереза,  Избягва 
смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R 
вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали 
по време на режима. Максимален живот на батерията 16 г. 

брой 15 

000600   Еднокухинен стимулатор + електрод с пасивна фиксация:     

000700   Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна 
честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната 
стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на 
сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на 
стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично 
програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 
записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 
години + електрод с пасивна фиксация; фрактална структура за по-добър сензинг 
и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с 
кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие 

брой 15 

000800   Eднокухинен мултипрограмабилен кардиостимулатор с: възможност за 
телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване, автоматично избиране на 
пейсиращия и полярен режим ,система за предпазване от предсърдно трептене 
и възможност за редуциране на деснокамерното стимулиране, нощна функция, 
система за камерно захващане- Ventricular Capture Management, капацитет на 
батерията- до 1.0 Ah.Обем на батерията- до 9,7 куб.см + комплект с биполярен 
електод с пасивна фиксация, полиуретан-силикон, кортикостероиден с дължина 
45- 52 - 58 см, диаметър на електрода до 5,3 мм. разстояние от ринга до върха 
на електрода - до 17 мм. 

брой 15 

000900   Еднокухинен пейсмейкър  VVI-R пейсинг. AutoCapture пейсираща система, която 
осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-
Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален 
сензор на акселерометъра (уред за ускорение)-Omnisense. Автоматична мярка за 
почивка. Удължена хистереза;Избягва смущенията от мобилните 
телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време 
на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет 
на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години. В 
комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на 
електрода: Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на 
дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в 
контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска 
хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. 
Optim изолация, Fast-Pass обвивка, Пасивна фиксация, Препоръчителен размер 
на интродюсера – 7 F, Прав 

брой 15 



001000   Еднокухинен кардиостимулатор  VVI-R. Eднокухинен кардиостимулатор  VVI-R 
пейсинг със Система за автоматично улавяне на ритъма, Мултифункционален 
сензор на акселерометъра (уред за ускорение) Автоматична мярка за почивка,  
Удължена хистереза,  Избягва смущенията от мобилните телефони.Пълно, 
автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. 
Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Максимален живот на 
батерията 16 г. + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, 
ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран – 
количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава 
бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото 
е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране 
на локално възпаление в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. 
Пасивна фиксация. Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F. Прав. 

брой 10 

001100   Дигитален еднокухинен кардиостимулатор, тип VVIR Сензор с акселерометър за 
Rate Response. Автоматична система за анализ и съвет за терапия. 
Програмиране на нощна честота, Flywheel функция за плавно и постепенно 
регулиране на сърдечния ритъм IEGM с релюция 800 Hz. Хистограма на 
амплитудите на Р-вълните в атриален режим, хистерезис . Цялостно изследване 
за 17 секунди. Цялостна диагностика за < 1 секунда. Програмиране за < 2 
секунди. Продължителност на живота на батерията: 10.4 години. Вид батерия: 
литиево-йодна (2.8 V, 1.4 Аh) комплект с електрод с пасивна фиксация 

брой 10 

001200   Еднокухинен стимулатор + електрод с активна фиксация:     

001300   Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна 
честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната 
стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на 
сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на 
стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично 
програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 
записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 
години + електрод с активна фиксация и фрактална структура за по-добър 
сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с 
кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро сензиране; 
силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм. 

брой 30 

001400   Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSIR- 
Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване..Автоматично 
избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. 
Система за редуциране деснокамерното стимулиране до 80% за предпазване от 
предсърдно трептене. Система за едномоментно, едноекранно проектиране на 
всички данни за пациента, стимулатора и електрода с възможност за 
принтиране. Ventricular capture management system. Система за мониториране на 
електрода+комплект с биполярен електод с активна фиксация, полиуретан-
силикон, кортикостероиден с дължина 45- 52 - 58 см, диаметър на електрода до 
5,3 мм. разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм. 

брой 39 

001500   Еднокухинен пейсмейкър VVI-R пейсинг. AutoCapture пейсираща система, която 
осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-
Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален 
сензор на акселерометъра (уред за ускорение)-Omnisense. Автоматична мярка за 
почивка. Удължена хистереза;Избягва смущенията от мобилните 
телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време 
на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет 
на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години в 
комплект с 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид еулиране - съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спирала - 2.0 мм. Прав електрод. 

брой 30 



001600   Eднокухинен кардиостимулатор  VVI-R пейсинг със Система за автоматично 
улавяне на ритъма, Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение). Автоматична мярка за почивка,  Удължена хистереза,  Избягва 
смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R 
вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали 
по време на режима. Максимален живот на батерията 16 г. + Биполярен, 
стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид 
елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, 
локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с  
дексаметазон фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера – 6 F. Външен 
диаметър 2.1 мм Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм. Прав електрод 
(Verity + Tendril 58) 

брой 30 

001700   Еднокухинен MRI стимулатор + Електрод за MRI: Еднокухинен пейсмейкър с 
честотна адаптация (акселерометър) съвместим с изследване с ядрено-магнитен 
резонанс; автоматична проверка и конфигуриране на електродите при 
имплантация; алгоритъм за автоматична проверка на прага на захващане 2 пъти 
през деня или през определен интервал от 10 мин. до 24 часа; три вида честотни 
хистерези с цел намаляване излишното стимулиране на дясна камера; нощтна 
честота; горна честота на стимулация 200 уд/мин; запис на интракардиален 
сигнал - макс. 10 записа по 12 сек. всеки; повишаване и намаляване на 
сензорната честота в 1-10 стъпки; плавно намаляване на честотата след 
прекъсване на физическо усилие; живот на батерията над 15 години + Биполярен 
електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от 
платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново 
покритие; стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; 
междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9 F 

брой 10 

001800   Двукухинен стимулатор:     

001900   Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна 
честота; автоматична проверка на електродите с възможност за 
препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с 
всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на 
стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 
които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със 
свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на 
пейсмейкър медиирана тахикардия;  специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот 
на батерията 12,1 години; 

брой 10 

002000    Двукухинен кардиостимулатор, мултипрограмабилен кардиостимулатор DDD(R). 
Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване.. Ventricular + 
atrial capture management systems – система за автоматично измерване и 
настройка на прага на стимулация. Система за мониториране на електрода. 
Удължен живот на батерията. Наличие на системата Search AV+, както и нощна 
функция. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и 
мониториране на електрода. 

брой 10 

002100   Двукухинен пейсмейкър DDD-R пейсинг, които дава възможност за диагностика 
на предсърдните аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за 
подтискане на предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на 
акселерометъра (уред за ускорение)-Omnisense. Quick Opt оптимизация на AV 
интервала в минута. AutoCapture пейсираща система, която осигурява 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat-by-Beat. AF 
Suppression алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимални предсърдни фибрилации.Рефрактерни периоди, които се 
настройват автоматично.;Усъвършенстван хистерезисен отговор.; Предсърден 
защитен интервал. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. 
Капацитет на записи над 120 сек. Максимален живот на батерията над 12.4 
години. 

брой 10 



002200   Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг, Диагностика на предсърдните 
аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за 
подтискане на предсърдното мъждене. Система за пейсинг Auto Capture 
Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. Усъвършенстван 
хистерезисен отговор. Предсърден защитен интервал. Максимален живот на 
батерията – 12  години. 

брой 10 

002300   Двукухинен стимулатор + електроди с пасивна фиксация:     

002400   Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна 
честота; автоматична проверка на електродите с възможност за 
препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с 
всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на 
стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 
които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със 
свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на 
пейсмейкър медиирана тахикардия;  специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот 
на батерията 12,1 години + камерен и предсърден електрод с пасивна фиксация; 
фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен 
праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние 
между електродите 15мм; силиконово покритие 

брой 15 

002500   Двукухинен пейсмейкър DDD-R пейсинг, които дава възможност за диагностика 
на предсърдните аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за 
подтискане на предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на 
акселерометъра (уред за ускорение)-Omnisense. Quick Opt оптимизация на AV 
интервала в минута. AutoCapture пейсираща система, която осигурява 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat-by-Beat. AF 
Suppression алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимални предсърдни фибрилации.Рефрактерни периоди, които се 
настройват автоматично.;Усъвършенстван хистерезисен отговор.; Предсърден 
защитен интервал. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. 
Капацитет на записи над 120 сек. Максимален живот на батерията над 12.4 
години + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, 
ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран – 
количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава 
бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото 
е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране 
на локално възпаление в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. 
Пасивна фиксация. Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F. Прав + 
Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, 
биполярен, електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран – количество по-
малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха 
на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да 
стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално 
възпаление в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна 
фиксация Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F J-електрод 

брой 20 



002600   Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг, Диагностика на предсърдните 
аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за 
подтискане на предсърдното мъждене. Система за пейсинг Auto Capture 
Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. Усъвършенстван 
хистерезисен отговор. Предсърден защитен интервал. Максимален живот на 
батерията – 12  години + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: 
Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат 
се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки 
флуиди. Веществото е предвидено да стимулира прагова, ниска хронична 
стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. Препоръчителен размер на 
интродюсера – 7 F. Прав + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: 
Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат 
се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки 
флуиди. Веществото е предвидено да стимулира прагова, ниска хронична 
стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. Препоръчителен размер на 
интродюсера – 7 F J-електрод. 

брой 10 

002700   Дигитален двукамерен кардиостимулатор, тип DDD) Дигитален сигнален процес. 
Подобрен вентрикуларен пейсинг. Подобрен атриален пейсинг. Стабилизация на 
вентрикуларния ритъм Атриален синхронизиран пейсинг. Атриален 
синхронизиран пейсинг. Презентиране на спонтанен синусов ритъм. АF 
превенционни терапии. Съветник относно терапията. ЕКГ с отбелязани маркери. 
Екстензивна диагностика. Цялостно изследване за 17 секунди. Цялостна 
диагностика за 0 секунди. Програмиране за 1 секун. Продължителност на живота 
на батерията: 11.3 години Вид батерия: литиево-йодна (2.8 V, 1.4 Аh). комплект с 
2 електрода - прав и J-тип. 

брой 10 

002800   Двукухинен стимулатор + електрод с пасивна фиксация + електрод с 
активна фиксация: 

    

002900    Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна 
честота; автоматична проверка на електродите с възможност за 
препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с 
всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на 
стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 
които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със 
свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на 
пейсмейкър медиирана тахикардия;  специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот 
на батерията 12,1 години + електрод с пасивна фиксация; фрактална структура 
на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на 
стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние между 
електродите 15мм; силиконово покритие + електрод с активна фиксация и 
фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; 
диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 10 
мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за 
фиксация 1,8 мм 

брой 15 

003000   Двукухинен стимулатор + комплект електроди с активна фиксация:     



003100   Двукухинен пейсмейкър DDD-R пейсинг, които дава възможност за диагностика 
на предсърдните аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за 
подтискане на предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на 
акселерометъра (уред за ускорение)-Omnisense. Quick Opt оптимизация на AV 
интервала в минута. AutoCapture пейсираща система, която осигурява 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat-by-Beat. AF 
Suppression алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимални предсърдни фибрилации.Рефрактерни периоди, които се 
настройват автоматично.;Усъвършенстван хистерезисен отговор.; Предсърден 
защитен интервал. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. 
Капацитет на записи над 120 сек. Максимален живот на батерията над 12.4 
години + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем 
електрод, 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. Optim изолация. Fast-Pass 
обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано 
освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, 
което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен размер на 
интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се 
спиралата – 2.0 мм. Прав електрод + Биполярен, стероид-елуиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм J-електрод. (Sustain + Tendril 58 +Tendril J 52). 

брой 25 

003200   Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг, Диагностика на предсърдните 
аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за 
подтискане на предсърдното мъждене. Система за пейсинг Auto Capture 
Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. Усъвършенстван 
хистерезисен отговор. Предсърден защитен интервал. Максимален живот на 
батерията – 12  години + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивкa. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм.Прав електрод + Биполярен, стероид-елуиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм. J-електрод. 

брой 25 



003300   Двукухинен MRI стимулатор + Електроди за MRI: Двукухинен кардиостимулатро с 
честотна адаптация - акселерометър и съвместим с изследване с ядрено-
магнитен резонанс; нощтна честота; три вида честотни хистерези; три вида AV 
хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм; автоматична 
проверка и конфигуриране на електродите по време на имплантация; 
автоматична проверка на предсърдния и камерен праг на захващане през 
интервал от 10 мин. до 24 часа или в определено време на деня; запис на 
интракардиални сигнали 12 записа макс. по 10 сек. всеки; максимална сензорна 
честота 200 уд/мин; постепенно намаляване и повишаване на честотата; 
допълнителен алгоритъм за намаляване на дясно камерна стимулация чрез 
преминаване в ADI режим-Vp Suppression; защита от пейсмейкър медиирани 
тахикардии; погасяване на предсърдна тахикардия чрез свръх стимулация; 
автоматично адаптиране на прага на сензиране; живот на батерията 12,1 години 
+ биполярени електроди съвместими с изследване с ядрено-магнитен резонас; 
електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация; 
стероид излъчващ; активна фиксация; междуелектродно разстояние 10мм; 
диаметър 6,7F + Биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-
магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; 
силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; активна 
фиксация с две дължини 53 и 60 см.; междуелектродно разстояние 10мм; 
диаметър 5,9F + Биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-
магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; 
силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; активна 
фиксация с две дължини 53 и 60 см.; междуелектродно разстояние 10мм; 
диаметър 5,9F 

брой 15 

003400   Двукухинен кардиостимулатор тип VDD     

003500   Двукухинен кардиостимулатор VDDR -пейсинг,система за автоматично улавяне 
на ритъма Автоматично свойство на търсене на проводимост (отвеждането) 
Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение) Автоматична 
мярка за почивка Удължена хистереза Избягва смущенията от мобилните 
телефони Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време 
на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима Различава 
РМТ от синус тахикардия, автоматично приключване на РМТ. Различава базова 
мярка по време на AMS, стабилизира вентрикуларния ритъм и увеличава 
кардиалния дебит. Обстойна R- вълнова протекция + Биполярен ендокардиален 
електрод с пасивна фиксация: Прав,Изолация от силикон;Размер на 
интродюсера - 9 Fr;Диаметър на водача - 2.44 мм; Разстояние между върха и 
пръстена:връх-венрикален пръстен 15мм; връх-атриален пръстен 130 мм 
разстояние между атриалните пръстени 11.9 мм; Връх - от микропорест титаниев 
нитрид с обвивка от платина-иридий, 5 мм2;Пръстен  - от микропорест титаниев 
нитрид с обвивка от платина-иридий, 32 мм2 

брой 10 

003600   Интродюсер кит за перкутанно вмъкване на временни и постоянни електроди за 
кардиостимулация с тип Peel Away: Характеризират се с добра транзимост, която 
позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. 
Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 5 до 14 F, използваема 
дължина на интродюсера 14 см, максимален диаметър на водача 0.038”. Кита 
включва интродюсер с дължина 14 см, 0.038” 3J водач с дължина 50 см, 12 сс 
спринцовка, Di-Lock дилататор и игла 18 G. 

брой 600 

003700   Кардиостимулатор със синхронизиращо устройство:     

003800   Трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация ; честотната адаптация 
може да се извърши чрез акселерометър и чрез измерване контрактилитета на 
дясна камера; 3 вида честотни и 3 вида АV хистерези, които могат да бъдат 
включени в общ алгоритъм; автоматична проверка на прага на захващане в 
дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране 
на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с:Mode 
switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при 
стимулация в лява камера; възможност за програмируема предсърдна 
неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична 
проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 
записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот 
на батерията 8,8 години при номинални параметри; 

брой 5 



003900   СRТ - Р  - триканален пейсмейкър с честотна адаптация /акселерометър/ за 
ресинхронизираща терапия; алгоритъм за минимизиране на френичната 
стимулация и наличие на сърдечен компас и  анализ на минали събития, 
програмируемо VV-време; 3 вида честотна и 3 вида АV хистерези; 
програмируеми интервали за пейсиране след Vр и Vs; протекция срещу 
пейсмейкърмедиирана тахикардия; дискриминация на камерни екстрасистоли 
след Аs;SenseAbility – автоматично регулиране на чувствителността. Therapy 
guide – система, която предлага автоматично програмиране, базирано на 
състоянието на пациента. Left Ventricular Capture Management – алгоритъм, който 
автоматично измерва и наглася прага на стимулация в лявата камера. 

брой 5 

004000   Quick Opt – хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали, превантивен 
овърдрайв пейсинг с макс.честота до 160/мин;възможност за запазване на 
синхронията при честота до 180/мин; холтер за предсърдни и камерни събития, 
автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за 
вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за 
провеждане на ЕФИ; възможност за  телемониторинг - пренос на данни за 
пациента и пейсмеикъра по уникална безжична технология, автоматично, без 
участието на пациента; Максимален живот на батерията – над 8 години, обем не 
повече от 15 сс. 

брой 5 

004100   Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация.  Предназначен за 
сърдечна ресинхронизация с един предсърден и два предсърдно-камерни порта 
за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване 
на ритъм.  Характеризира се с: многокухинен пусков режим A00(R); AAI(R); 
AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); DOO(R);DVI(R); DDI(R); DDT(R); DDD(R); VDD(R) 
AF Suppression - уникален автоматично настройващ ритъма алгоритъм. 
Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в 
съответствие с подаваната честота. SenseAbility technology – автоматично 
регулиране на чувствителността. Quick Opt – хемодинамична оптимизация на AV 
и VV интервали. ACap Confirm / RV Cap Confirm/ LV Cap Confirm – автоматично 
управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърдието и двете 
камери. Телеметрия – индуктивна. Възможност за съхранение на 
електрокардиограми до 14 мин. Максимален живот на батерията – 8.2 години, 
придружена от 6 годишна гаранция. Тегло 24 гр. 

брой 5 

004200   Кардиостимулатор със синхронизиращо устройство + електрод с пасивна 
фиксация + електрод с пасивна фиксация + електрод за лява камера + 
интродюсер за коронарен синус + Сет за интродюсери за коронарен синус: 

    



004300   Включени в общ алгоритъм; автоматична проверка на прага на захващане в 
дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране 
на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с:Mode 
switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при 
стимулация в лява камера; възможност за програмируема предсърдна 
неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична 
проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 
записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот 
на батерията 8,8 години при номинални параметри + предсърден електрод с 
пасивна фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и 
по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с 
кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие + 
камерен електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите за 
по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 
6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; 
силиконово покритие + биполярен електрод за ЛК с фрактална структура, 
силиконова изолация, полиуританово покритие; кортикостероид излъчващ, 
интродюсер 7 F, три различни вида кривки за фиксация в съдове с различен 
диаметър;приложим със стилет или с водач + Катетри за канюлиране на 
коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две 
дължини 45 и 55 см; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса 
също в две дължини; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно 
покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в 
дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър; 
вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно 
покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект 
за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-
12 куб. см.;  4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 
150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 
ножче за рязане на катетрите; 

брой 10 

004400   Кардиостимулатор със синхронизиращо устройство + електрод с активна 
фиксация + електрод с пасивна фиксация + електрод за лява камера + 
интродюсер за коронарен синус + Сет за интродюсери за коронарен синус: 

    

004500   Трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация ; честотната адаптация 
може да се извърши чрез акселерометър и чрез измерване контрактилитета на 
дясна камера; 3 вида честотни и 3 вида АV хистерези, които могат да бъдат 
включени в общ алгоритъм; автоматична проверка на прага на захващане в 
дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране 
на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с:Mode 
switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при 
стимулация в лява камера; възможност за програмируема предсърдна 
неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична 
проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 
записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот 
на батерията 8,8 години при номинални параметри + електрод с активна 
фиксация и фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на 
стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между 
електродите 10 мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на 
спиралата за фиксация 1,8 мм + електрод с пасивна фиксация; фрактална 
структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на 
стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние между 
електродите 15мм; силиконово покритие + ляво камерен електрод с пасивна 
фиксация; изодиаметричен с дебелина 4,8F; дължина 75,85 и 95 см; с 
освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите;  силиконова 
изолация с полиуретаново покритие + Катетри за канюлиране на коронарен 
синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 
см; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две 
дължини; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие 
вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в 
дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър; 
вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно 
покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект 
за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-
12 куб. см.;  4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 
150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 
ножче за рязане на катетрите. 

брой 15 



004600   Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация.  Предназначен за 
сърдечна ресинхронизация с един предсърден и два предсърдно-камерни порта 
за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване 
на ритъм. Характеризира се с: многокухинен пусков режим A00(R); AAI(R); 
AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); DOO(R);DVI(R); DDI(R); DDT(R); DDD(R); VDD(R) 
AF Suppression - уникален автоматично настройващ ритъма алгоритъм. 
Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в 
съответствие с подаваната честота. SenseAbility technology – автоматично 
регулиране на чувствителността Quick Opt – хемодинамична оптимизация на AV 
и VV интервали. ACap Confirm / RV Cap Confirm/ LV Cap Confirm – автоматично 
управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърдието и двете 
камери. Телеметрия – индуктивни. Възможност за съхранение на 
електрокардиограми до 14 мин. Максимален живот на батерията – 8.2 години, 
придружена от 6 годишна гаранция. Тегло 24 гр + Ляв биполярен сърдечен 
електрод с Optim изолация. Обща характеристика: Фиксиране чрез дисталния S- 
край, което осигурява по-добра стабилност когато електорда се позиционира 
през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 
4.3 F. Препоръчителен размер на интродюсер 5 F. Fast-Pass 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. Възмоност за използване през 
субселекторен катетър. +Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм. Прав електрод + Биполярен, стероид-елуиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм. J-електрод + Отделящ се катетър с външно насочване 
CPS Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на 
сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до 
коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, 
имплантируеми сърдечни електроди или на други устройства. Различни кривки 
(прав, multi purpose, 115градуса, 135 градуса, широк, много широк, 145 градуса и 
за дясно сърце) и е с дължина 47 и 54 см. + Водач 0.035, 180 см, 3мм J-връх 

брой 10 



004700   Кардиостимулатор с ресинхронизиращо устройство в комплект с електроди 
съмвестими с MRI Стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 
см.; междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9F + Биполярен електрод 
съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ 
иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; 
стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; 
междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9F + биполярен електрод за ЛК с 
фрактална структура, силиконова изолация, полиуританово покритие; 
кортикостероид излъчващ, интродюсер 7 F, три различни вида кривки за 
фиксация в съдове с различен диаметър;приложим със стилет или с водач +  
Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем 
различни кривки в две дължини 45 и 55 см; два вътрешни катетъра с ъгъл при 
фърха 50 и 90 градуса също в две дължини; катетрите са вътрешен диаметър 
7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на 
електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с 
целия катетър; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно 
хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 
5F + Комплект за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; 
съдържа спринцовка-12 куб. см.;  4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач 
тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за 
ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите. 

брой 15 

004800   Еднокухинен кардиовертер-дефибрилатор + дефибрилиращ електрод:     

004900   Еднокухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова 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 камера; алгоритми за 
избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; 
алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с бърст и Ramp; 
възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок;избор на 
посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC 
програмируема енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на 
батерията 9,8 години; възможност за телемониторинг + шоков електрод, 
силиконова изолация, изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, 
кортикостероидни резервоари за намаляване на вързпал, фрактална повърхност, 
бърз пост-шок сензинг. 

брой 5 

005000   Еднокухинен кардиовертердефибрилатор;разпознава VT въз основа на брой 
интервали; персистиране на  VT; VF детекция и редетекция; алгоритъм за 
различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; 
алгоритми за избяване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна 
адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с Burst  и 
Ramp; възможност за избор на формата и поляритета на вълната при шок; 
програмируема енергия на първите два шока, максимална енергия  до35 джаула; 
живот на батерията над 8  години; възможност за телемониторинг- пренос на 
данни за пациента пейсмейкъра по уникална безжична технология) 

брой 5 

005100   Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на 
сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при 
брадикардия. АТ/AF мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас 
енергия / 36 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. 
QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно 
пейсиране в дясна камера с функцията VIP. Може да бъде използван за VVI (R) 
пейсинг при брадикардия. Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и 
полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния 
ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно 
стимулиране при поява на специфични събития. Съвместим с електрод с един 
конектор тип SJ4. Максимален живот на батерията – 8.4 години + Отделящи 
стероид електрод с активна фиксация. Електродът е проектиран за имплантация 
с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, 
пейсинг и шок терапия чрез кардиовертер-дефибрилатор. Дизайнът на върха 
подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с 
изолация Optim. Електрода е с един конектор тип SJ4. 

брой 5 



005200   Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на 
сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при 
брадикардия. АТ/AF мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас 
енергия / 36 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. 
QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно 
пейсиране в дясна камера с функцията VIP. Може да бъде използван за VVI (R) 
пейсинг при брадикардия. Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и 
полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния 
ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно 
стимулиране при поява на специфични събития. Съвместим с електрод с 
конектори тип DF-1 и IS-1. Максимален живот на батерията – 8.4 години. 

брой 5 

005300   Двукухинен кардиовертер – дефибрилатор:     

005400   Двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова 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 и 
камера;алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; 
честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с 
бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при 
шок;избор на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-
SVC програмируема енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; 
живот на батерията 8,8 години; възможност за телемониторинг. 

брой 5 

005500   Двукухинен кардиовертердефибрилатор;разпознава VT въз основа на брой 
интервали; персистиране на  VT; VF детекция и редетекция; алгоритъм за 
различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; 
алгоритми за избяване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна 
адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с Burst  и 
Ramp; възможност за избор на формата и поляритета на вълната при шок; 
програмируема енергия на първите два шока, максимална енергия 35 джаула; 
живот на батерията  повече от 7  години; възможност за телемониторинг- пренос 
на данни за пациента пейсмейкъра по уникална безжична технология. 

брой 5 

005600   Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на 
сърдечната честота на пациентите и двукамерно сензиране и пейсинг при 
брадикардия. АТ/AF мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас 
енергия / 36 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. 
QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно 
пейсиране в дясна камера с функцията VIP. RF телеметрия. AAI; VVI; DDI; DDD 
режими Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и полуавтоматично 
тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. Притежава 
функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при поява 
на специфични събития. Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1. 
Максимален живот на батерията – 8.4 години.Размери 77х50х14мм 

брой 5 

005700   Двукухинен кардиовертер - дефибрилатор + електрод + дефибрилиращ 
електрод: 

    

005800   Двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова 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 и 
камера;алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; 
честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с 
бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при 
шок;избор на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-
SVC програмируема енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; 
живот на батерията 8,8 години; възможност за телемониторинг + електрод с 
активна фиксация и фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на 
стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между 
електродите 10 мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на 
спиралата за фиксация 1,8 мм + шоков електрод, силиконова изолация, 
изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, кортикостероидни резервоари 
за намаляване на вързпал, фрактална повърхност, бърз пост-шок сензинг. 

брой 5 



005900   Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на 
сърдечната честота на пациентите и двукамерно сензиране и пейсинг при 
брадикардия. АТ/AF мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас 
енергия / 36 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. 
QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно 
пейсиране в дясна камера с функцията VIP. RF телеметрия. AAI; VVI; DDI; DDD 
режими Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране и полуавтоматично 
тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. Притежава 
функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при поява 
на специфични събития. Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1. 
Максимален живот на батерията – 8.4 години.Размери 77х50х14мм +Отделящи 
стероид електрод с активна фиксация и двоен койл. Електродът е проектиран за 
имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг 
на честотата, пейсинг и шок терапия чрез кардиовертер-дефибрилатор. Дизайнът 
на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита 
с изолация Optim. Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм. 

брой 5 

006000   Кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство:     

006100   Трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; 
разпознава VТ възоснова 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 с бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета 
и формата на вълната при шок;избор на посоката на провеждане на импулса: 
RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC; 4 различни варианта за програмиране на ЛК 
поляритет на пейсиране- електронно позициониране; програмируема енергия на 
първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на батерията 6,25 години; 
възможност за телемониторинг. 

брой 5 

006200   Кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство + електрод с 
активна фиксация + дефибрилиращ + електрод за лява камера + 
интродюсер за коронарен синус + Сет за интродюсери за коронарен синус: 

    



006300   Трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; 
разпознава VТ възоснова 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 с бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета 
и формата на вълната при шок;избор на посоката на провеждане на импулса: 
RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC; 4 различни варианта за програмиране на ЛК 
поляритет на пейсиране- електронно позициониране; програмируема енергия на 
първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на батерията 6,25 години; 
възможност за телемониторинг + електрод с активна фиксация и фрактална 
структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; 
резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро 
сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм + 
шоков електрод, силиконова изолация, изометричен диаметър 7,8 F; 
флексибилен връх, кортикостероидни резервоари за намаляване на вързпал, 
фрактална повърхност, бърз пост-шок сензинг + ляво камерен електрод с 
пасивна фиксация; изодиаметричен с дебелина 4,8F; дължина 75,85 и 95 см; с 
освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите;  силиконова 
изолация с полиуретаново покритие + Катетри за канюлиране на коронарен 
синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 
см; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две 
дължини; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие 
вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в 
дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър; 
вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно 
покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект 
за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-
12 куб. см.;  4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 
150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 
ножче за рязане на катетрите. (Lumax HF + Setrox + Linox + Sentus + Selectra + 
Selectra "Accesory kit") 

брой 5 



006400   Кардиовертер дефибрилагор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната 
честота. Използва се за лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг 
при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. 
Мониторинг на процента удари който са стимулирани бивентрикулярни 
Притежава QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация, AF Suppression 
алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации Може да бъде 
използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. AT/AF мониторинг. Чрез 
програматора може неинвазивно  да се коригира VectSelect програмируема 
конфигурация на импулс на лява камера. Инструментите с технология DeFT 
Response осигуряват клинично доказани и неинвазивни възможности за 
управление на високи прагове на дефибрилация. SenseAbility technology – 
автоматично регулиране на чувствителността на атриални и вентрикуларни 
събития. Предизвикана стимулация в режим BiV Trigger помага за поддържане на 
висок процент BiV   стимулация чрез  предизвикване на стимулация и в лява и в 
дясна камера в отговор на засечено вентрикуларно събитие. Съвместим с 
електрод с конектори тип DF-4 и SJ4.Тегло 82 гр.+Отделящи стероид електрод с 
активна фиксация и двоен койл. Електродът е проектиран за имплантация с 
дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, 
пейсинг и шок терапия чрез кардиовертер-дефибрилатор. Дизайнът на върха 
подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с 
изолация Optim. Електрода е с един конектор тип SJ4. +Ляв биполярен сърдечен 
електрод с Optim изолация. Обща характеристика: Фиксиране чрез дисталния S- 
край, което осигурява по-добра стабилност когато електорда се позиционира 
през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 
4.3 F. Препоръчителен размер на интродюсер 5 F. Fast-Pass 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-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм. Прав електрод +Биполярен, стероид-елуиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода 
на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата 
се спиралата – 2.0 мм. J-електрод+Отделящ се катетър с външно насочване CPS 
Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на 
сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до 
коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, 
имплантируеми сърдечни електроди или на други устройства. Различни кривки 
(прав, multi purpose, 115градуса, 135градуса, широк, много широк, 145градуса и 
за дясно сърце) и е с дължина 47 и 54 см. 

брой 5 

006500   Кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство в комплект с 
електроди съвместими с MRI: 

    



006600   Трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; 
разпознаване на VT въз основа на VТ възоснова 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 различаване на камерни от надкамерни аритмии; погасяване на 
аритмиите с погасяваща стимулация Burst и Ramp; осем шока с максимална 
енергия 40 джаула; възможност за препрограмиране на поляритета и формата на 
шока; възможност за програмиране на вектора на електрошока; електронно 
репозициониране на лява камера чрез програмиране на вектора на стимулация в 
5 различни посоки; отговори при предсърдна тахикардия с:Mode switch и 2:1 lock 
in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в 
лява камера; възможност за програмируема предсърдна неинвазивна 
стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична проверка и 
програмиране на поляритета на електродите;3 вида честотни и 3 вида АV 
хистерези,; негативна хистереза за запазване на бивентрикуларната стимулация; 
измерване на торакалния импеданс за следене на развитието на сърдечната 
недостатъчност; възможност за запазване на 3 различни индивидуални програми 
в паметта на устройството; живот на батерията 7,8 години при номинални 
параметри; съвместим с ядрено-магнитен резонанс при следните условия: 
ядрено-магнитния резонанс трябва да е със затворена тръба, цилиндрични 
магнити и статично магнитно поле от 1,5 Тесла, скорост на изменение на 
градиентните полета не трябва да надвишава 216 T/m/s; не трябва да се 
използват допълнителни намотки; + Биполярен електрод съвместим с 
изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с 
фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид 
излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; междуелектродно 
разстояние 10мм; диаметър 5,9F +  шоков електрод, силиконова изолация, 
изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, кортикостероидни резервоари 
за намаляване на вързпал, фрактална повърхност, бърз пост-шок сензинг + 
биполярен електрод за ЛК с фрактална структура, силиконова изолация, 
полиуританово покритие; кортикостероид излъчващ, интродюсер 7 F, три 
различни вида кривки за фиксация в съдове с различен диаметър;приложим със 
стилет или с водач + Катетри за канюлиране на коронарен синус по 
телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 см; два 
вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две дължини; 
катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно 
покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката 
хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър; вътрешните катетри 
са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и през тях 
може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект за работа с 
интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.;  4 
инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 
различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за 
рязане на катетрите; 

брой 5 

006700   Кардиовертер дефибрилатор CRT-D съвместим с електрод с конектори DF-1 
и IS-1: 

    

006800   Кардиовертер дефибрилагор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната 
честота. Използва се за лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг 
при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. 
Мониторинг на процента удари който са стимулирани бивентрикулярни 
Притежава QuickOpt автоматична хемодинамична оптимизация, AF Suppression 
алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации Може да бъде 
използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. AT/AF мониторинг. Чрез 
програматора може неинвазивно  да се коригира VectSelect програмируема 
конфигурация на импулс на лява камера. Инструментите с технология DeFT 
Response осигуряват клинично доказани и неинвазивни възможности за 
управление на високи прагове на дефибрилация. SenseAbility technology – 
автоматично регулиране на чувствителността на атриални и вентрикуларни 
събития. Предизвикана стимулация в режим BiV Trigger помага за поддържане на 
висок процент BiV   стимулация чрез  предизвикване на стимулация и в лява и в 
дясна камера в отговор на засечено вентрикуларно събитие.Тегло 82 гр. 
Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1 

брой 5 



006900   Интродюсери за коронарен синус:Отделящ се катетър с външно насочване CPS 
Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на 
сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до 
коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, 
имплантируеми сърдечни електроди или на други устройства. Различни кривки 
(прав, multi purpose, 115градуса, 135градуса, широк, много широк, 145градуса и 
за дясно сърце) и е с дължина 47 и 54 см. 

брой 70 

007000   Катетър позволяващ катетеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния 
синус: Използва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на 
сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродюсер 
спомага за канулацията на коронарния синус. Работна дължина – 59 и 65 см, 
вътрешен диаметър – 5 F. 

брой 50 

007100   Катетър позволяващ  катетеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния 
синус и различни кривки: Използва се за улесняване на поставянето на електрод 
в лявата част на сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. 
Като интродюсер спомага за субселекция на разклоняващите се вени от 
коронарния синус / голямата сърдечна вена по време на имплантация. Има 
обвивка от флексабилен материал и мек връх. Може да се използва като носител 
на контрастно вечество. Работна дължина – 59 и 65 см, вътрешен диаметър – 5 F 
и различни кривки. 

брой 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: 

“Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи” в 

УМБАЛ “Александровска” ЕАД 
    

ОБРАЗЕЦ   НА   ОФЕРТАТА 

 
за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка 

                    

ДО:________________________________________________________________________ 

     (наименование и адрес на възложителя) 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

Представлявано от - __________________________ 

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 

и адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № 

______________, тел.: __________________ , факс________________ 

ЕИК : _____________________________, 

Идентификационен № по ЗДДС______________________________ ,   

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

 

Разплащателна сметка:       

IBAN:___________________ ;                     

банка: _______________________ ;          

град/клон/офис: _______________;                                

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия - 

кардиологични и ангиографски консумативи” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички 

изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура. 

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и 

ги приемаме без възражения.  

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в срока, посочен от 

възложителя в уведомителното писмо, съобразен със законоустановения срок. 

Прилагаме три плика с документи, съгласно изискванията на закона и възложителя. 

 

 

 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 

    _______________________________________________ 

         (име и фамилия) 

    _______________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 

 

 



 

І. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В 

списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, 

приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде 

номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 

2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 

3. Представяне на участника, включващо: 

3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която  участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата;  

3.2. декларация по чл. 47, ал. 9  от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; 

3.3. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият;  

4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника 

в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 

съгласно документите му за регистрация). 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по 

приложен образец/.  

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако 

предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/.   

8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв 

/оригинал, по приложен образец/.   

9. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 

/деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на 

офертите. 

10. Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП, представени от всеки участник за доказване на 

техническите възможности и квалификацията на участника: 

10.1. Списък /оригинал, по приложен образец/  на доставките, еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години,  считано от датата на обявяване 

на поръчката, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от 

доказателства за изпълнение на доставките. Доказателството за извършената доставка  се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.  

Минимално изискване:  

- наличие  на пет изпълнени договора /доставки/, придружени с доказателства за изпълнението 

им /удостоверения/. 

10.2. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с 

медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия -   заверено от 

участника копие. 
10.3. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с 

приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител 

- копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език; 

10.4. Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава 

членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на 



оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС 

сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е 

необходимо да се представя документа за упълномощаване; 

10.5. Сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал 

нотифициран орган – копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. 

10.6. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена 

Система за управление на качеството  – копие, придружено с превод на български език, ако е на 

чужд език; 

10.7. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008,  БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) 

на производителя на медицинските изделия за въведена Система за управление на качеството – 

копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 

10.8. Декларация /оригинал/ от участника, че предлаганите от него цени на медицинските 

изделия в процедурата са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на 

„Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска 

помощ”, утвърден с Решение РД-НС-04-61/10.06.2014г. на Надзорния съвет на НЗОК, в сила от 

01 юли 2014г. 

10.9. Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия с превод на български 

език, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по 

см. на ЗМИ, вид  на материала от който са изработени, каталожния номер и техническите 

параметри и размери на всяко предлагано изделие. Каталозите могат да бъдат представени и на 

диск. В каталога не следва да има посочени цени! 

10.10. Инструкция за употреба на медицинско изделие /където е приложимо/  по см. на чл.16 от 

Закона за медицинските изделия - копие, заверено от участника.  

11. Гаранция за участие в откритата процедура: всеки участник представя гаранция за участие за 

позициите, за които участва, описана в Приложение № 2А. 

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

 - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в 

“УниКредит Булбанк” АД, клон Калоян, гр. София, BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG70 

UNCR76301039292967 – копие от документа; 

- банкова гаранция (представя се в оригинал). 

Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 

обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват 

основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и 

името на процедурата, за която е открита. 

Към документа за внесена гаранция, участникът представя опис на позициите, за които е 

внесъл гаранция на хартиен и оптичен носител. 

13. Документ за закупена документация за участие – копие 

14. Декларация /оригинал, по приложен образец/ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане 

на условията в проекта на договора. При подписване на договора за обществена поръчка 

участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 и на 

посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Документите се 

представят в оригинал или заверени от участника копия и следва да бъдат издадени не по-късно 

от два месеца преди датата на решението на възложителя за избор на изпълнител. 
 

ІІ. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”  

Предложението за изпълнение на поръчката, включващо изброените по-долу документи, за 

всяка обособена позиция, се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предложение за 



изпълнение на поръчката” за обособена позиция №......., наименованието на обособената 

позиция и името на участника. Пликовете съдържат:  

1. Техническо предложение  на участника по образец на възложителя  (Приложение № 3 на 

хартиен и оптичен носител) 

2. Декларация за срок на изпълнение на доставка по всяка заявка ________________ дни (не по-

дълъг от 5 работни дни от датата на заявката) в срока на  изпълнение на поръчката - 12 

месеца, считано от датата на подписване на договор от двете страни за възлагане на обществена 

поръчка. 

3. Декларация от участника, че ще подържа на склад средномесечни количества от спечелените 

позиции медицински изделия спрямо годишните количества, обявени от възложителя. 

4. Декларация за приемане срока на отложено плащане – 60 /шестдесет/ календарни дни. 
 

ІІІ. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена” 

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция, се 

поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана цена” за обособена позиция №...., 

наименованието на обособената позиция и името на участника. Пликовете съдържат:  
1. „Предлагана цена” по образец на възложителя  (Приложение № 4 на хартиен и оптичен 

носител) Забележка: Предлаганата цена на магнитен/оптичен носител за едната и/или за двете 

обособени позиции се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана цена на 

магнитен/оптичен носител за всички обособени позиции”.  

 Ценовата оферта за всяко изделие се закръглява до втория знак след десетичната 

запетая. 

Критерий за оценка на офертата е най-ниска крайна единична цена за 

номенклатурна единица, предложена от участник. 

 При еднаква цена комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти за номенклатурната единица. 

 

ІV. Общи условия  
Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от 

законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице с 

нотариално заверено пълномощно.  

Всички представени документи и информации от участника в плик № 1 и № 2 следва да 

бъдат номерирани.  

Участниците трябва да се придържат към вида и формата на изискуемите документи, 

посочени от възложителя.  

Документите на чужд език се представят в превод на български език.  

Всеки участник има право да представи само една оферта и едно ценово предложение към 

нея.  

Всеки участник има право да участва за една или и за двете обособени позиции. 

Възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от 

номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. 

Офертата съгл. чл. 57, ал. 1 от ЗОП, се представя в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка. Върху плика участникът посочва пълен и точен адрес за кореспонденция, 

телефон за контакти, по възможност – факс и електронен адрес, обособена позиция, за която 

участникът участва, както и номенклатурите в обособената позиция, за които се подава офертата.  

 Когато офертата се подава лично от управителя, същият при подаването трябва да покаже 

документ за самоличност на лицето, приемащо офертата от страна на възложителя; когато 

офертата се подава от упълномощен от участника представител – същият трябва да представи 

копие от документа за упълномощаване за подаване на офертата.  

Офертите се подават в „Обща канцелария” на болницата - гишето до входа на 

административната сграда на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.  



Пликът с офертата съгл. чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани непрозрачни 

плика надписани, както следва:  

1. плик №1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, 

ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14, посочени от възложителя в документацията за участие;  

2. плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят запечатани и 

надписани пликове с предложението за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция 

поотделно, надписани по указания в т.ІІ начин.  

3. плик №3 „Предлагана цена ”, в който се поставят запечатани и надписани пликове с 

предлагана цена за всяка обособена позиция поотделно, надписани по указания в т.ІІІ начин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А 
Обособена позиция 1 - Инвазивна кардиология  

№ Наименование 

Стойност 

на 

гаранцията 

(лв) 

000100   ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ   

000200   

Диагностични катетри за висцерална и церабрална диагностика - покрите М-коут, 
Хидрофилни ангиографски катетри за доставка на контраст, емболизационен материал , 
водачи и микрокатетри- 4F/вътр.лумен-0.041"/ и 5F/вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid 
за 5F и двоен  SUS braid за 4F.Специални криви и дължини от 65 см до 150см прави за 
реканализации на долни крайници , Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus,COE 
2, JB1,JB2. 20,00 лв 

000300   

Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и М-хидрофилно покритие  
/включително специални радиални катери Tiger I,II- удобен за диагностика на двете 
коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2,AL type NTR/ 300,00 лв 

000400   

Катетър за ангиография , които може да се ползва с голям набор от други катетри.Катетъра 
е с дистален връх от централния лумен. Линиите за наблюдение, поставени във върха, са 
платинени. Разстоянието между тях е 10.0мм.Шафта е 5 FR.Размери на шафта : от 2.5 FR. 
до 6.0 FR.Използвани дължини на катетъра : 60 см , 80 см , 100 см. 200,00 лв 

000500   

Диагностични катетри  с оптимален контрол на усукването, трислойни с голям вътрешен 
лумен, оплетка с плосък дизайн от найлон - пебакс сплав.Съвместими за употреба с водач 
до 0,038“, диаметър 4fr , 5 fr , 6 fr , с кривки : JL , JR , AL , AR , PIGTAIL, BERN, HOOK, 
Internal Mammary, Multipurpouse, VERTEBRAL, COBRA, NEWTON, SIMMONS, BENTSON. 100,00 лв 

000600   

Диагностични катетри  - Материал – найлон (vestan); три-степенна найлоновата 
конструкция – тяло – оплетен найлон за стабилност и предаване на въртенето/ 
проксимален сегмент – не-оплетен найлон за максимална флексибилност и дистален връх 
– мек и ретгенопозитивен найлон; THRULUMEN® дизайн;   Максимално налягане – 1200 
PSI, водач до 0.038” 200,00 лв 

000700   

Диагностични катетри  - Материал – полиуретан  (DUCOR®); три-степенна полиуретанова 
конструкция – тяло – оплетен полиуретан за стабилност и предаване на въртенето/ 
проксимален сегмент – не-оплетен полиуретан за максимална флексибилност и дистален 
връх – мек и ретгенопозитивен полиуретан; THRULUMEN® дизайн;   Максимално налягане 
– 1200 PSI, водач до 0.038” 200,00 лв 

000800   

 Диагностични катетри за периферия – тяло от оплетен найлон с неонов волфрамов 
рентгенопозитивен връх; до 1200psi налягане; SLX покритие;  4/5  F; дължина от 65 см. до 
125 см. 40,00 лв 

000900   

Диагностичен катетър Tiger - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от 
тефлон позволяващ лесно поставяне по водача.  С външен диаметър 2мм и вътрешен 
1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr. 160,00 лв 

001000   

Диагностични катетри всички видове кривини за позлване при коронарна и периферна 
артериография - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от тефлон 
позволяващ лесно поставяне по водача.  С външен диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. 
Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr.Вид на катетъра Amplatz Left. 200,00 лв 

001100   

Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема 
стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. 
Наилонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; 
Съвметим с водач .035"/.038". Конфигурации: 
JB1/JB2/JB3/DAV/H1/VERT/SIM1/SIM2/VTK/WNBG/KMP/ 
TEGT/MPA/C1/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурация: 65/80/90/100/125/cm. 30,00 лв 

001200   

Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема 
стомана, позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. 
Найлонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери/Диаметър: 
3Fr/.096mm; 4Fr/1.40mm"; 5Fr/1.68mm. Конфигурации: Cerebral 
(H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/VTK/VERT, 0), Visceral (C1/C2/DAV/KMP/MPA/RIM/TC/TC-
BNK/TEGT/VERT/VS/VS1/VS2/0), Contralateral (RIM/C2/VS/VS1/VS2/TC/TC-BNK), Uterine 
(C2/RUC/TC/TC-BNK/ 0), Multupurpose (DAV/KMP/MPA/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-
SHTL). Дължини според конфигурация: 40/65/75/80/90/100/120/125/135cm. 30,00 лв 

001300   ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ   

001400   

Диагностични водачи  с хидрофилно покритие Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-
0.035-0.038/до 180cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и 
хидрофилно покритие "М coat" 35,00 лв 



001500   

Диагностични водачи  с хидрофилно покритие Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-
0.035-0.038/ 220-260см с конструкция "one-piece nitinol core",  полиуретанов жакет и 
хидрофилно покритие "М coat"Promote Plus CD 3211-36 Q+Durata 7121Q+Tendril 1888 / 58 
см+Tendril 1882 / 52 см+CPS Direct PL) 35,00 лв 

001600   

Диагностични водачи  с хидрофилно покритие Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 или 
300см с конструция "one-piece nitinol core"  полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М 
coat", J - 1.5mm typ, за реканализация на периферна васкулатура 15,00 лв 

001700   
Диагностични водачи J-тип с тефлоново покритие от материал-Stainless steel "AISI 304" + 
Teflon "PTFE3"с размери: диаметър- 0.35"(0.90 mm), дължина-150 cm 150,00 лв 

001800   
РТА супер твърд водач за периферни процедури с къс и флексибилен връх J тип, дължина 
190 и 300 см. 7,50 лв 

001900   
Диагностични водачи  PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие, лесно оформяне с пръсти и 
J-Памет, Amplaz Super Stiff - PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие 10,00 лв 

002000   

Стандартен водач - неръждаема стомана с тефлоново покритие. Наличие на специален T-J  
връх за минимизиране на травми. Прав и извит - с радиус на кривка: 1.5, 3, 7.5, 15mm. 
Диаметър: .018/.021/.025/.032/.035/.038". Дължина: 145/180/260cm 150,00 лв 

002100   

Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-
твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7.5. Дължини: 
145/180/260cm. Диаметър: .025"/.032"/.035"/.038". 10,00 лв 

002200   
Периферен роудрънър водач с нитинолов мандрил, AQ хидрофилно покритие и платинен 
връх. Диаметър: .035"/.038" и дължини според вида на върха - 80/145/180/260см. 100,00 лв 

002300   ДЕЗИЛЕТА   

002400   

Сетове за трансфеморален достъп интродюсер сет с хидрофилно покритие- М коут 
дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6,  7,8,9,10,11 F; дължина  100, мм 
"cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови 
кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 0.035",0.038" водач 125,00 лв 

002500   

Сетове за трансрадиален  достъп интродюсер сет с хидрофилно покритие-М-коут дериват 
и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6,  7,F; дължина  70мм,100 мм, 160мм "cross-
cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за 
различните размери, съвместим с 0,018" 0.021",0.025" водач 625,00 лв 

002600   

Сетове за трансрадиален  достъп "6 in 5F"  интродюсер сет за радиален достъп  с външен 
диаметър  5Ф /2.46мм/ и вътрешен диаметър  6Ф/2.22мм/ за минимална инвазивност и AD 
Hock коронарна ангиопластика, хидрофилно покритие-М-коут , скосен връх на дилататора; 
размер 6,F; дължина  100 мм, 160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-
click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 
0.021",0.025" водач/дилататор с метална или Сърфло тип игла. 75,00 лв 

002700   

Сетове за трансрадиален достъп "Материал- polyamide organic polimer ""Grilamid L20G"" с 
хемостатична клапа и специално интродукторно устройство за водача,с размери:диаметър-
4F,5F,6F,7F,8F,9F,10F;дължина-60,70,110 mm 75,00 лв 

002800   

Интродюсер с  феморален достъп  с хемостатична клапа , атравматичен дилататор с 
щракваща конектор система. Материал  полиуретан. Съвместим с 0,035“-0,038“водачи с 
два завършващи края  - прав и J. Диаметър  4fr , 5 fr, 6 fr , 7 fr 125,00 лв 

002900   

 Интродюсер с  радиален  достъп  с хемостатична клапа , атравматичен дилататор с 
щракваща конектор система. Материал  полиуретан. Съвместим с 0,025“ водач с два 
завършващи края  - прав и J. Диаметър  4fr , 5 fr, 6 fr , 7 fr . 125,00 лв 

003000   

Хемостатична SLIX клапа с шест платна;  халка с конец за подсигуряване; полиетиленово 
покритие за оптимален баланс на хемостаза и фрикционност ; дължина – 5,5 см., 11 см., 23 
см. 125,00 лв 

003100   
Комплект от радиален интродюсер с дължина 6,5, 10 или 20 см/ 4,5 и 6 F с хидрофилно 
покритие; съдов дилататор; хидрофилен мини водач; IV канюла 125,00 лв 

003200   

Радиално дезиле  – с хидрофилно покритие и хемостатична клапа.Три различни модела : 
къс , стандартен и дълъг.Къс модел с размери : 4 , 5 и 6 FR  с дължина на дезилето 7 см. и  
дължина на дилататора 12см. Стандартен  модел с размери : 4 , 5 и 6 FR  с дължина на 
дезилето 10 см. и дължина на дилататора 15см. Дълъг  модел с размери : 4 , 5 и 6 FR  с 
дължина на дезилето 25 см. и дължина на дилататора 30см.Сета съдържа дезиле , 
дилататор , водач с рзмер 0,018“ , 21G игла с протектор и 10 кубика сприцовка. 125,00 лв 

003300   

Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Дължини: 7cm - 
6Fr, 13cm - 5/6/7Fr, 23cm - 5/6/7Fr. Съвместим с водач .018" и дължина на дилататор 
съответно: 13/19/29cm; дължина на игла: 7cm, дължина на нитинолов водач: 25/40/80cm 50,00 лв 

003400   

Микропунктурен интродюсер сет -4.0/5.0Fr. Игла: 21G/7cm. Диаметър на водача: .018".  
Външна дължина на катетъра: 10см. Водач: неръждаема стомана или нитинол с дължина 
40см. 15,00 лв 



003500   

Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалис. Специален интродюсер с клапа Check-
Flo; външен диаметър: 4Fr, вътрешен диаметър: 2.9Fr, дължина: 7cm; съвместим с водач 
.018"; дължина на водач: 40cm; игла: 21G/4cm. 15,00 лв 

003600   ОБЩ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН КОНСУМАТИВ   

003700   Y конектор + специална игла за ПКИ, изработен от polyamide organic polimer "Grilamid L20G" 200,00 лв 

003800   Конектор механизъм чрез натиск изработен от polyamide organic polimer "Grilamid L20G" 200,00 лв 

003900   
Ротатор за коронарография - Ротатор за коронарография, изработен от polyamide organic 
polimer "Grilamid L20G" 100,00 лв 

004000   
 Y – конектор – Специален консуматив за PTCA  с механизъм за натиск или въртене, с 
вътрешен лумен 3.1 мм., материал – поликарбонат 200,00 лв 

004100   
Манифолд – Двупътен или трипътен с ротатор , максимално налягане до 34 bar, материал 
– поликарбонат 50,00 лв 

004200   Ротатор за коронарография – ротационен адаптор 300,00 лв 

004300   Линия за контраст -  материал  найлон – полиуретан с вътрешен диаметър 0.71“. 300,00 лв 

004400   Линия за контраст за инжектомат Медрад 7,50 лв 

004500   Удължители за контраст 150,00 лв 

004600   Удължители за налягане 150,00 лв 

004700   Спринцовки за впръскване на контраст 150,00 лв 

004800   Манифолди за ПКИ 20,00 лв 

004900   Трипътни кранчета за високо налягане 125,00 лв 

005000   Пункционна игла за феморален достъп по Селдингер, 18G, диаметър 1.3 мм, дължина 7 см. 15,00 лв 

005100   
Двупътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор, разположен от дясната 
страна, ON и OFF версия 75,00 лв 

005200   
Трипътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната 
страна, ON и OFF версия 100,00 лв 

005300   Y-конектор, единичен, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор 10,00 лв 

005400   Y-конектор, двоен, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор 10,00 лв 

005500   Ротатор за PTCA, луминисцентен, за водачи с диаметри до 0.022’’ 125,00 лв 

005600   Линия за високо налягане - до 70 bar; с ротиращ адаптор; дължина 75 см 100,00 лв 

005700   ВОДЕЩИ ДЕЗИЛЕТА   

005800   

Катетър дезиле - 4F,5F,6F, 0.035”, 45cm-прав и контралатерален, 100 см-прав, Материал: 
неръждаема стомана и полимер, Шафт:подсилен със стоманени нишки, Рентген-позитивен 
маркер 75,00 лв 

005900   

Катетър дезиле 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле, предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни 
артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена 
спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-
2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 45см.Профили - MPA,RDC,Straight,Lima,HS 37,50 лв 

006000   

Катетър дезиле 6-7-8 F водещ катетър-дезиле, предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни 
артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена 
спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-
2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 65см .Профили – Straight 45,00 лв 

006100   

Катетър дезиле 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни 
артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена 
спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-
2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 90см .Профили - MPA,Straight 45,00 лв 

006200   

Интродюсери за периферни интервенции - Хемостатична SLIX клапа с шест платна;  3 мм. 
рентгенопозитивен атравматичен връх; полиетиленово покритие за оптимален баланс на 
хемостаза и фрикционност; дължина – 35 см., 45 см., 55 см. и 90 см. 45,00 лв 

006300   

Хибрид между водещ катетър и интродюсер; SLIX клапа с 6 платна; халка с конец за 
подсигуряване; полиетиленово покритие за оптимален баланс на хемостаза и 
фрикционност ; екстра голям лумен -5F - .056', 6F - .070", 7F- .078", 8F- .088"; мулти-
сегментен дизай; а-травматичен рентгенопозитивен връх в самия край в жълт цвят; 
коаксиален сегмент за канюлация;  устойчив на пречупване сегмент и сегмент за 1:1 
предаване на въртенето;  вътрешно покритие на катетъра с PTFE (polytetrafluoroethylene) и 
хибридна  оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от неръждаема стомана; външно покритие 
– найлон със син цвят; мек рентгено позитивен връх (брайт тип) в самия край на катетъра – 
с дължина 2,5 мм; обща дължина - 55 см., 90 см. и 95 см. 45,00 лв 



006400   

Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, 
рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45cm; Интродюсер: 
4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле 
инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr -  .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - 
.126/3.20.  Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double. 75,00 лв 

006500   

Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, 
рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 90/110cm; 
Интродюсер: 4.0/5.0/6.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле 
инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, 
Multipurpose, Renal Double. 45,00 лв 

006600   

Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология за контралатерален 
достъп; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. 
Вътрешен диаметър инч/mm: 5.5 - .081/2.06; 6.0 -.087/2.21; 7.0 - .100/2.54; 8.0-.113/2.87; 
Дължина на дилататор: 47cm. Конфигурация на върха: 180° кривка. 45,00 лв 

006700   

Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 
рентгеноконтрастен дистален връх. Интродюсер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Вътрешен 
диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr -  .100/2.54; 
8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20. Дължина: 55/70/90см; Дължина на дилататор: 
56.3/71.3/91.3cm. Съвместим с водач: .035"/.038". 45,00 лв 

006800   

Система - интродюсер и селективен катетър за достъп до каротидната артерия. 
Интродюсер: мек и атравматичен връх и AQ хидрофилно покритие. Намотка тип 
серпентина и флексорна технология с наличие на  дистален рентгеноконтрастен банд. 
Дължина на дезиле: 90см; дължина на дилататор: 102cm. Съвместим с водач  .038". 
Интродюсер: 5.0/6.0Fr. Селективен катетър: 5.0/6.0Fr, съвместим с .035" водач и дължина 
125cm. Конфигурации на връх: H1/JB1/VTJ/SIM2/JB2. 45,00 лв 

006900   ВОДЕЩИ КАТЕТРИ   

007000   

Водещ катетър, подходящ за употреба без допълнителен интродюсер-за директен съдов 
достъп (sheathless), метална оплетка от 16 нишки, преконфигурирани кривки (JL, JR, AL, 
Hockey Stick, Left  Back-up), хидрофилно външно покртитие. 200,00 лв 

007100   

Водещи катетри с ID 5F = 0.058”; 6F= 0.071”, 7F= 0.082”,8F=0.091"" Zone технология, 
вътрешна оплетка от  стоманени нишки/ технология за устойчивост при усукване/,мек 
атравматичен връх,специални радиални профили тип  Bypas, Tiger , 100 см , 125 cm 6F 
MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7см и проксималните 25см, със и 
без странични дупки. 500,00 лв 

007200   

Въвеждащи катетри "ID 5F = 0.059”; 6F= 0.071”, 7F= 0.081” Terumo Zone технология, 
вътрешна /стоманени нишки /SUS braid double mesh технология/ за устойчивост при 
усукване,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип Ikari, Bypas, Tiger с 
повишена опора за лява и дясна коронарни артерии, М-хидрофилно покритие 500,00 лв 

007300   

Въвеждащ катететър за "  Mother in Child" техника ID 5F = 0.059”; Terumo Zone технология, 
вътрешна /стоманени нишки /SUS braid double mesh технология/ за устойчивост при 
усукване,мек атравматичен връх - 12см,дължина 120см, М-хидрофилно покритие, 
предназначен за СТО техника "Mother in Child" 100,00 лв 

007400   

Водещи катетри - При 5F - 0.058"; 6F - 0.071"; 7F - 0.081"; 8F - 0.090", Full-Wall технология на 
метална оплетка за по-добър контрол при въртене, Вградена гладка метална оплетка; мек 
връх, Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост, Позволяващ метод 
Kissing Balloon 800,00 лв 

007500   

Водещи катетри - Голям лумен 6F;  Polyether-ester ствол с 3 сегментен дизайн;  PTFE 
покритие;  двойна циркулярна режеста структура;  атравматичен връх;  лазерно споен връх;  
защита от пречупване;  подобрен контрол на усукването; -рентгенопозитивен; лубрикирана 
вътрешна повърхност; размери навътрешния лумен: 5F = 0,058", 6F = 0,070", 7F = 0,081"; 
Разнообразие от извивки: FL 3-6; FL ST 3,5-5; FCL 3,5-4; JL 3-6;  JL ST 3,5-5; Amplatz left 
AL0,75-3; AL ST 0,75-2 /без 6F/; Kiesz left KL3/4/5; CLS3-4,5; Q-curve Q3,5-5; Voda left VL3-5; 
FR 3-6/FR ST 3,5-4; FR4 90 cm; FCR 3,5-4; JR 3-6/ JR ST 3,5-4; JR4 90 cm; allRight ART 3-4,5; 
Amplatz right AR 1-2; Kiesz right KR3H/4H/5H; Voda Right VR1-2; Multipurpose MP1/MP2; 
Multipurpose 190 cm; Hockey stick; IM 85 cm; IM 90 cm; IM 100 cm; IMC 90 cm; LCB; LCB 90 
cm; RCB; RCB 90 cm 300,00 лв 

007600   

Водeщ катетър удължител с атравматичен връх. Проксималния шафт е изработен от 
неръждаема стомана, устойчив на прегъване. С хидрофилно покритие,намаляващо 
триенето за по-лесен достъп и достигане до места с по-комплексни лезии. Съвместим с  6F 
водещ катетър / ” 0.070 в (1.78 мм.).Оплетката „1х 1” , и големия вътрешен диаметър 0.057 / 
1.45мм./,  осигуряват много добър супорт при преминаването на интервенционални 
устройства. трудно достъпни лезии. Дължина на проксималния шафт - 120см., дължина на  
дисталния водач - 25 см. Има два рентгеноконтрастни маркери , единия е до върха , другия 20,00 лв 



до яката / яка изработена от неръждаема стомана обвита в полимер/ .Външен диаметър -  
0.066 /1.68мм./. 

007700   

Водещи катетри – Дилатационни  водещи коронарни катетри с вътрешен диаметър по 
цялата дължина , както следва : 5 fr -0.57” , 6fr-0.70” , 7 fr – 0.78” , 8 fr – 0.88” и следните 
кривки : JR , JL , AL , AR, SBS , IM. 200,00 лв 

007800   

Водещи катетри с мулти-сегментен дизайн. А-травматичен рентгено позитивен връх в 
самия край в жълт цвят. Коаксиален сегмент за канюлация, устойчив на пречупване 
сегмент и сегмент за 1:1 предаване на въртенето. Вътрешно покритие на катетъра с PTFE 
(polytetrafluoroethylene) и хибридна  оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от неръждаема 
стомана. 5F - .056', 6F - .070", 7F- .078", 8F- .088", външно покритие – найлон със син цвят; 
Мек рентгено позитивен връх (брайт тип) в самия край на катетъра – възможниост за избор 
с дължина 2,5 мм или ултра мек връх с дължина 16 мм. 300,00 лв 

007900   

Водещи катетри със специално приложение при бифуркационна техника и „kissing balloons”  
6F - .072", - . Вътрешно покритие на катетъра с PTFE (polytetrafluoroethylene) и хибридна 
оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от неръждаема стомана. Водещи катетри с 
мултисегментен дизайн. мек атравматичен рентгено позитивен връх в самия край в жълт 
цвят с дължина 0,51см., 0,76 см. коаксиален сегмент за канюлация, 13,97 см. устойчив на 
пречупване сегмент, 7,62 см. Флексибилен сегмент и сегмент за 1:1 предаване на 
въртенето; външно покритие – найлон със син цвят 300,00 лв 

008000   КОРОНАРНИ ВОДАЧИ   

008100   

Тип 1 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна 
част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; SLIP COAT 
покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 400,00 лв 

008200   

Тип 2 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна 
част - 3cm, натоварване на върха - 0.5G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT 
покритие на пружината; rope coil; PTFE  покритие на шафта 40,00 лв 

008300   

Тип  3 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, 
натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав 
- 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 160,00 лв 

008400   

Тип  4 - PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, 
натоварване на върха - 1G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 
16cm; SLIP COAT покритие на пружината; rope coil ; PTFE  покритие на шафта 37,50 лв 

008500   

Тип  5 - PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, 
натоварване на върха - 0.6G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав 
- 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; rope coil; PTFE  покритие на шафта 37,50 лв 

008600   

Тип  6 -  PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, 
натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав 
- 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 320,00 лв 

008700   

Тип 7 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; флопи връх; рентгенопозитивна 
част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT 
покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта 320,00 лв 

008800   

Тип 8 - PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав и J вариант; за хронични оклузии; 
рентгенопозитивна част - 11cm ,  Slip Coat хидрофилно покритие на шафта и нехидрофилно 
за върха, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm 160,00 лв 

008900   

Тип 9 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна 
част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE  покритие на 
шафта 80,00 лв 

009000   

Тип 10 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна 
част - 11cm, натоварване на върха - 4,5G, дължина на пружината - 11cm; PTFE  покритие на 
шафта 30,00 лв 

009100   

Тип 11 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна 
част - 11cm, натоварване на върха - 6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE  покритие на 
шафта 75,00 лв 

009200   

Тип 12 - PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; 
рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина на пружината - 
11cm; PTFE  покритие на шафта 150,00 лв 

009300   

Тип  13 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ 
за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на 
върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; PTFE  покритие на шафта 75,00 лв 



009400   

Тип 14 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ 
за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на 
върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  
покритие на шафта 75,00 лв 

009500   

Тип 15 - PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ 
за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, 
натоварване на върха - 12.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на 
пружината; PTFE  покритие на шафта 45,00 лв 

009600   Удължител за PTCA водач – ASAHI еxtension 30,00 лв 

009700   

Тип  16 - Водач - PTCA, 0.014"; 190/300 cm; J и прав дистална сърцевина - Durasteel, PTFE 
покритие, 28.5 см хидрофилно покритие, core - to -tip дизайн на върха, дължина на 
дисталния рентгенопозитивен сегмент 30мм, модифицирана параболична технология на 
прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, 
дистални 1,5 см от върха без покритие за повече тактилност, три различни степени на 
опора. 300,00 лв 

009800   

Тип 17 - PTCA водач, 0,010'', 330cm; прав връх; рентгенопозитивна част 3cm; дължина на 
пружината - 8cm; SLIP COAT покритие на шафта 170cm; силиконово покритие на 
останалите 160cm 20,00 лв 

009900   

Тип 18 - PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни  лезии; цялостна конструкция на 
ядрото ;  рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 1,7 G, дължина на 
пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта. 50,00 лв 

010000   

Тип 19 - PTCA водач, 0.014''към 0.011''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни  лезии; цялостна конструкция на 
ядрото ; рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 3.5 G, дължина на 
пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта. 50,00 лв 

010100   

Тип 20 - PTCA водач, 0.014''към 0.012''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден връх, 
подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни  лезии; цялостна конструкция на 
ядрото рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 4.5 G, дължина на 
пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE  покритие на шафта. 50,00 лв 

010200   

Тип 21 - Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично задържане 
на формата на върха, дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite), core - to - tip дизайн на 
върха, PTFE покритие, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие 
Hydrocoat, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и 
подобрен контрол на въртене - responsease технология, дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30мм, Натоварване на върха в gr.: 2.8g, 3.5g, 100,00 лв 

010300   

Тип  22 - Диаметър-0,014", Дължина-190 см, Материал на ядрото-неръждаема стомана, 
Проксимална намотка - 21,5 см, неръждаема стомана, Дистална намотка – 26мм, палдаий, 
рентген-позитивна, Покритие проксимален шафт – PTFE, Твърдост на върха - Много гъвкав 
(HF), Гъвкав (F), Среден (M), Ниво на опора - Стандартен и ES (Допълнителна опора), 
Маркери на шафта 92 см и 102 см от дисталния край, Дистално покритие -  30 см 
хидрофилно 400,00 лв 

010400   

Тип 23 - Водач 0.014” материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана 
проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платинаконструкция: shaping ribbon 
дължина на намотките:3сm;4,5сm за модел ExtraSupport маркери: 92 и 102сm, 
дължина:190cm /удължаване до 340сm/, твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium, 
Опора: standart & Extrasupport, покритие:дистални 12 см хидрофилно; 18см хидрофобно в 
средната част шафт- тефлон покритие 320,00 лв 

010500   

Тип 24 - 0,014" Коронарен дилатационен водач за  комплексна анатомия, DUO-CORE 
технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка 
и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част,  
40см M-coat  дистално хидрофилно покритие,  Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy 
- 1.0g, Intermediate-3.6g, Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6g 480,00 лв 

010600   

Тип 25 - Коронарен дилатационен водач за CTO, DUO-CORE технология в конструкциата, 
стоманена дръжка джойнт с нитинолова част - 40см , M -coat хидрофилно покритие-20см, 
за преминаване на СТО лезии,  изтъняване на водача от проксимално 0.014" към дистално 
до 0.008" за преминаване през микроканали в шапката на хроничната оклузия Дължина на 
водача - 180 см, тежест - 1.1г 80,00 лв 

010700   

Тип  26 - Наличен в два варианта: LS{light support) - хидрофилно покритие;  дистален 
нитинолов сегмент;  феморален и брахиален проксимален маркер; полимерен връх ,лесен 
за оформяне; прав и "J" тип;  висока флексибилност; подобрен контрол на усукването; 
shape memory; диаметър на водача 0,014’’; дължини - 185/300см; MS{moderate support) - 
хидрофилно покритие; полимерен връх  лесен за оформяне;  прав и "J" тип;  по-голяма 240,00 лв 



опора ;  висок контрол на провеждане;  подобрен контрол на усукването;  shape memory, 
диаметър на водача 0,014’’; дължини - 185/300см. Имат променен проксимален край, който 
позволява закрепването “AddWire ™ Extension Wire 

010800   

Тип 27 - Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastinite 
хидрофилно покритие Turbocoat, рентгенопозитивен интермедиерен полимерен сегмент, 
наличие на спираловиден сегмент и PTFE покритие. shaping ribbon дизайн на върха; 
материал - Durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm;         
наличие на допълнителен 1,5mm маркер(златен). 160,00 лв 

010900   

Тип 28 - PTCA водач от неръждаема стомана 0.014'' с хидрофилно покритие Turbocoat, 
хидрофобно Smoothglide покритие на проксималната част, наличие на полимерен ръкав. 
Подходящ при хронични тотални оклузии (CTO). Дизайн на върха: Core-to-tip. 
Рентгенноконтрастен, атравматичен  връх 5 mm. J или прав вариант на върха, заоблена 
или заострена форма. Натоварване на върха в gr.: 4,8g, 8,9g, 13,9g, 12,5g, 13,3g. Наличие 
на варианти с изтънен връх за по-добра пробивна сила.Дължина 190 cm и 300 cm. 50,00 лв 

011000   

Тип 29 - Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel 
полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на 
спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер,   
модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол 
на въртене - responsease технология,  различни степени на твърдост на върха 50,00 лв 

011100   

Тип  30 - Водач - PTCA, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel полимерно 
покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден 
сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгеновопозитивеноплетен 
сегмент - 30 мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и 
подобен контрол на въртене - responsease технология, три различни степени на опора. 200,00 лв 

011200   

Тип 31 - Extra Stiif 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 150,00 лв 

011300   Тип 32 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане - тип 1 850,00 лв 

011400   Тип 33 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане - тип 2 850,00 лв 

011500   Тип 34 - коронарен водач за измерване на интракоронарен кръвоток - тип 1 425,00 лв 

011600   Тип 35 - коронарен водач за измерване на интракоронарен кръвоток - тип 2 425,00 лв 

011700   
Тип 36 - коронарен водач за комбинирано измерване на интракоронарно налягане и 
кръвоток 170,00 лв 

011800   Тип 37 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане и температура 170,00 лв 

011900   КОРОНАРНИ БАЛОНИ   

012000   

Тип 1 - Коронарен РТCА полуразтеглив балон катетър - RX; съвместим с: водач 
0,014“/0.36mm и водещ катетър: 5F/1.40mm; Материал на балон: Polyamide Elastomer; 
Hypotube проксимален дизай на шафт; Диаметър на шафт: Проксимално 2.0 F, Дистално 
2.362F; Полезна дължина: 142 mm; Хидрофилно покритие W-II; Профил на преминаване на 
лезия: 0.018" / 0.46 mm. Дължина: 10, 15, 20, 25, 30mm; Диаметър: 1.50, 2.00, 2.50, 2.75, 
3.00, 3.50, 4.00mm. 270,00 лв 

012100   

Тип 2 - материал: SCP(semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube 
EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,017”, Диаметър на дисталния шафт: 
2.4F ( 1.25, 1.5 mm), 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0  mm), маркери:Iridium, набити, 
Coatingхидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и 
върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност 
на пликите на балона(Patchwork), Нагъване: 2 и 3 катно, NP: 7bar ;  RBP: 14 bar, Размери: 
1,25-4,0mm/6-30mm 270,00 лв 

012200   

Тип 3 - PTCA балони "RX-OTW семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube 
технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6F, проксимален шафт 2.0F, 
дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 32 см, 
ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за ""kissing balloon "" техника 
""с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см 270,00 лв 

012300   

Тип 4 - RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " 
техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II,  нисък преминаващ 
профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и  проходимост;проксимален шафт 1.9 F, 
дистален шафт – 2,4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост,размери  
10-15-20 мм и диаметри 1.25-1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00 270,00 лв 

012400   
Тип 5 - Коронарен балон катетър .Рапид ексчейндж смяна.Работна дължина на катетъра 
141,5 см.Ултрафлексибилни ,материал Pebax 7233 / Plexar PX380 /PE-LM6007.Максимално 270,00 лв 



налягане O 1.50 to O 3.50 mm: 18 bar O 4.00 to O 4.50 mm: 16 bar O 5.00 mm: 14 bar , тип 
порт - 237 ± 15 mm Проксимален шафт -2,1Френча Дистален шафт -2,6 Френча Размери: 
Диаметър от  1.50 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00 Дължини от 
10.11.12.15.16.20.25.30.35.40 

012500   

Тип 6 - Материал на балона: Fulcrum, Dura-trac хидрофилно покритие, Дължина на катетъра 
- 142 см, Дистален шафт дължина - 21 см , Проксимален шафт - 1.9F, дистален шафт - 2.4-
2.7F, Скосен връх с профил 0.0016", Преминаващ профил 0.021 при 1.5 мм, Позволяващ 
метод Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър 270,00 лв 

012600   

Тип 7 - Дилатационни катетъри за ПТКА  за бърза смяна,  с полукомплиантен балон в 
близост до дисталния край; Дисталният участък на катетъра е двулуменен и коаксиален. 
TrakTip дистален шафт- 150 см дължина на шафта- Диаметри от 1,5 – 4,00 мм; за 
предилатация;материал на балона – тип полиамид (Soft Leap за диаметри 1,5-/2,0 мм;LEAP 
за диаметри  2,25 мм – 4,0 мм; лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен 
ствол; по-флексибилен връх; Проксималният участък на катетъра е еднолуменен, 1.8Fтип 
hypotube;вътрешен профил на лезията -0,017" за всички размери;  дължини -9, 12, 15, 20, 
25, 30 мм; диаметър на балона - 1,5 /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 mm е приложено хидрофилно 
покритие от дисталния връх до входа за водача; За да се предотврати авто-адхезия на 
хидрофилното покритие на балона, от дисталния връх проксимално на балона върху 
хидрофилното покритие е приложено силиконово покритие. Моделите болони с дължина 9 
и 12 mm имат само силиконово покритие от дисталния връх проксимално на балона; 
Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали 
модели имат два  рентгеноконтрастни маркера; 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 180,00 лв 

012700   

Тип 8 - Дилатационни катетъри за ПТКА Over-The-Wire и за бърза смяна, респективно, с 
полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Бисегментен ™ Вътрешен шафт 
(Monorail®  и OTW катери); TruFeel™ Hypotube дизайн с подобрена устойчивост, 
огъваемост,сигурност и полимерен маншон Slope™; Еднокомпонентен външен шафт за 
оптимизиране на въвеждането (OTW катетер) с плавен преход от твърдост към 
флексибилност; Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на 
катетъра OTW) е двулуменен и коаксиален. OptiLEAP™ материал на балона с редуцирана 
дебелина; Подобрена флексибилност на върха; Скъсени тинки маркери, повишаващи 
дисталната флексибилност; Налични диаметри от 1.5mm до 5.0mm; Дължина на балона от 
8mm до 40mm; За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм  – избор между 2 
варианта (Push or Flex) за диаметър 1,50мм, които осигуряват различни характеристики; 
Всички размери са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетерни платформи; 
Ултра нисък профил –  0,017’’; Приложени са хидрофилно (Bioslide™) и хидрофобно 
(Xtra™) покрития, при различните размери; Работната дължина на балонния катетър е 140 
cm. Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм; Проксималния маркери  (един на разстояние 90 
cm и два на 100 cm от върха); Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен 
маркер, докато всички останали модели имат два  рентгеноконтрастни маркера 270,00 лв 

012800   

Тип 9 - Балон катетър за ПТКА. 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); червен цвят на върха; хидрофилно покритие 
Zglide; 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; 1,2; 1,2Push; 1,5; 
1,5Push; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa 270,00 лв 

012900   

Тип 10 - Дилатационен катетър за ПТКА с балон за високо налягане, 
Некомплиантен,подходящ за постдилатация; Материал на балона - Opti-Q™;Приложени са 
хидрофилно (Bioslide™) и хидрофобно (Xtra™) покрития, при различните размери; 
Работната дължина - 143 cm. Профил на върха 0.017 “;Дисталната част е с двоен 
лумен,коаксоиална Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм ; Изчислено налягане на пръсване 
– 20 АТМ за диаметри 2,00мм – 4,00мм и 18АТМ за диаметри 4,50мм и 5,00мм;Дължини на 
балона; 6,00мм,8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм и 30,0мм; Диаметри на балона – 2,00мм, 
2,25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,25мм, 3,50мм, 3,75мм, 4,00мм, 4,50мм,  5,00мм, (4,50мм 
и 5,00мм не са налични за дължина 30,0мм,Подобрена визуализация – платина-иридиеви 
маркери; Проксимален шафт – 2,1F-2,3F; Дистален шафт – 2,4F-2,7F; Проксималната част 
на дисталния шафт – 2,7F за всички размери;Qurter size – 24-25atm; Дължина на върха – 
1,75мм; Материал на върха – полиамид 270,00 лв 

013000   Тип  11 - PTCA балони "PTCA балони - Материал-polyamide organic polimer ""Grilamid L20G"" 180,00 лв 



технология-Rapid Exchange (RX),""Crystal Balloon"" с два златни маркера на балона и 
Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars, с размери: диаметър на балона-
1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,3.75,4.0 mm;дължина на балона-
10,15,20,25,30,35,40 mm;профил-0.7 mm;диметър на катетъра-проксимален-2F,дистален-
2.7F;дължина на катетъра-140 cm 

013100   
Тип  12 - РТСА катетър, двоен лумен, хидрофилно покритие; материал на балона Hydroflow 
с уникална “mirror polished” повърхност; подсигуряваща “kissing technique” 270,00 лв 

013200   
Тип  13 - Специален балон за бифуркационна техника с изтънен проксимален край и много 
нисък профил на шафта ABP 25 atm.; NP:6 до RBP: 16atm 270,00 лв 

013300   

Тип 14 - Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ 
катетър монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0  преминаващ 
профил - 0.021'';  профил на върха - 0.017'' ; полиуретан  Slim seal технология и връх тип 
transitionless; материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни 
номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM 270,00 лв 

013400   

Тип 15 - Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ 
катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 
0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless;  материал на балона -  
/Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 
bar/ATM 270,00 лв 

013500   

Тип 16 - Балон катетър за коронарна ангиопластика при Tотални оклузии.Материал на 
балона – Pebax.Външен диаметър на върха – 0.016”.Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 
atm.Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач.Размери- Диаметър: 1,00/4,00мм, Дължина 5-30 
мм. 270,00 лв 

013600   

Тип  17 - Балон катетър за PTCA; материал COMAX; четиристранно сгънат; нисък профил 
на върха - 0.016”; дължина 145 см, проксимален шафт 1,9 F, дистален шафт 2,5 F, HPTS – 
система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с 
водач 0.014”; специално покритие улесняващо приплъзването; hard-soft връх; наличен и в 
диаметри 1.25 и 1.5, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери:    
диаметри 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10мм, 15мм, 25мм, 
30мм и     диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с 
дължина 20мм 270,00 лв 

013700   

Тип 18 -  Ниска разтегливост, при 16 атм – 3,26 мм (за балон 3,0 мм); Запоен маркер от 
платина с дължина 1 мм. ; материал на балона – Pebax/дуралин Flex с хидрофилно 
покритие; дължина 139 см.; диаметър на шафта 1,9F ; материал на проксималния шафт – 
hypotube от неръждаема стомана; дистален шафт – 2,7F; материал на дисталния шафт - 
Pebax/Nylon;   6F kissing( тестван при 0.070” водещ катетър) 270,00 лв 

013800   

Тип 19 - Покритие на дисталния шафт: Bioglide - биосъвместимо, хидрофилно и овлажнено. 
Съвместимост с 5 Fr водещ катетър, възможност за "kissing balloon" техника при 6 FR 
катетър. Проксимален диаметър на шафта: 1,98F; Дистален диаметър на шафта: 2,4 Fr за 
диаметри от 1,25 до 2,00 мм; 2,6 Fr за диаметри от 2,25 до 4,50 мм. Напречен профил: 
0.022‘‘ за 1.25-1.50 мм и 0.024‘‘ за 2.00-4.50 мм, Профил на върха: 0.016‘‘, Водач: 5F, 
Налягане (Atm): NP = 7, BP: 16 атм – 1.25-4.00 mm, 14 атм – 4.50, Дължина на върха: 5мм 
за диаметри 1,25мм и 1,5мм и 2мм за диаметри от 2,00 до 4,50 мм; Маркери: 
Платина/Иридий, 0 профил - 1 за 1.25 мм и 1.50мм; 2 за 2.00-4.50 мм; Маркери на 
проксималния шафт: брахиални и феморални маркери на 90 и 100 см от дисталния връх; 
Дължина на балона (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41; Диаметър на балона 
(мм): 1,25, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 и 4,50 270,00 лв 

013900   

РТСА дилатационен катетър, CTO. SMART техника. Хибриден полимерен материал. 0.016" 
вх. профил. Атравматичен мек връх. Шафт с конична форма. Ro маркер в средата на 
балона. Профил в дисталната част: 2.5F; в проксималната част: 2.7F. В дисталната част - 
по-мек полимерен материал - 2 mm; 220 mm "Flex-segment"; 110 mm "Pusher segment"; 
Hypotube c PTFE покритие. Размери: O 1.00, 1.25, 1.50, 2.00 и 2.50 mm/дължина 10, 15 и 20 
mm. 45,00 лв 

014000   СПЕЦИАЛНИ КОРОНАРНИ БАЛОНИ:   

014100   МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИ РТСА БАЛОНИ   

014200   

Тип 1 - Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел 
(3µg/mm на квадрат) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, RX дизайн; Диаметър на шафт: 
Просимално 1.8 F, Дистално 2.5F; Полезна дължина: 140 мм; Диаметър на лумен на водач: 
25cm; Дължина на дистален връх: 5mm; Профил на върха: 0.016’’.Дължина: 15/20/25/30mm; 
Диаметър: 2.00/2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm 550,00 лв 

014300   

Тип 2 - Профил на върха:0.017”, Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force 
Transmission), Диаметър на дистални шафт: 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0mm), Маркери:два 
платина-иридий, Работна дължина: 140см, Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ Медикамент : 550,00 лв 



аклитаксел(Paclitaxel),  Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2 Матрица Паклитаксел и Бутирил-
три-хексил цитрат Покрита повърхност Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; 
надминаващи проксималния и дисталния маркер  Време за излъчване на медикамента: 30 
сек 

014400   

Тип 3 - Медикамент излъчващ балон (DEB), безполимерна технология, микрокристално 
покритие, медикамент Paclitaxel 2.5 µg/mm2; размери от 1,5 до 4,0 мм диаметър; дължина 
от 10 до 25 мм 275,00 лв 

014500   

Тип 4 - Медикамент излъчващ / Паклитаксел/ балон . Материал на балон: Polyamide Blend. 
Лекарство: Паклитаксел.  Покритие:  3.0µg / mm на квадрат . Дължина на върха: 3.5 mm. 
Профил на върха: 0.016"  Диаметър: 2.00/2.25/2.5/2.75/3.0/3.50/4.0 mm, Дължина: 
15/20/25/30 mm. 275,00 лв 

014600   

Тип 5 - Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър; проксимален шафт – 1.8F, дистален 
шафт - 2.5F, дължина – 138 см, брахиален и феморален маркер – 90 см и 100 см, 
съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014”, профил на върха – 0.017” , 
размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 15мм, 17мм, 
25мм, 30мм И  диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм 
с дължина 20мм 275,00 лв 

014700   РТСА БАЛОНИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ   

014800   

 Тип 1 - материал: SCP(semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube 
EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,018”, Диаметър на дисталния шафт: 
2.6F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.7F ( 4.0-5.0  mm), маркери:Iridium, набити(по 2 за всички размери), 
Покритие: хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, 
балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната 
повърхност на пликите на балона(Patchwork). NP: 14atm;  RBP: 20 atm(18atm- 4.0-5.0mm), 
Размери: 2,0-5,0mm/8-30mm, Работна дължина: 145см, Водещ катетър: 5F 200,00 лв 

014900   

Тип 2 - Non-Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация  с 2 маркера; 
Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 
мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 2,0F от 
неръждаема стоманаДистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм,  RBP – 20 атм, 
диаметри  2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм 200,00 лв 

015000   

Тип 3 - Дизайн: Rapid Exchange (RX), Балон тип: Cеми-комплайент , Балон с тройно 
плисиране, Покритие на шафта: хидрофилно, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено 
натоварване:  1.4µg/mm2, Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, RBP=16, Проксимален и 
дистален рентгенопозитивен маркер , Профил на върха:  0.017‘‘, Полезна дължина на 
катетъра :  140см, Шафт:  Проксимален диаметър : 1.95F, Дистален : 2.70F, Диаметри:   
1.50, 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00mm , Дължини:  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm 200,00 лв 

015100   

Тип 4 - Балон катетър за коронарна ангиопластика Материал на балона Pebex. Външен 
диаметър на върха Sunflex – 0.018”.NР 6 atm, RBP - 16 atm. Двойно покритие Sidematrix за 
преминаване през лезиите. Размери- Диаметър: 2,0/5,00мм, Дължина 8-18мм. 200,00 лв 

015200   

Тип 5 - Балон -катетър за коронарна ангиопластика Високо налягане - 35 атмосфери; 
Двуслойно покритие на балона; Два платинени маркера; Диаметър на балон: 2,0 мм - 4,00 
мм; Дължина: 10,00 мм - 20,00 мм.. 120,00 лв 

015300   

Тип 6 - Наразтеглив, при 26 атм. – 3,261 мм (за балон 3.0 мм); RBP – 20 атм.; Запоен 
маркер от платина с дължина 1 мм.; материал на балона – Prbax/дуралин  Flex с 
хидрофилно покритие; къс и мек дистално изтънен връх 0.017”; дължина 139 см.; диаметър 
на шафта 1,9F ; материал на проксималния шафт – hypotube от неръждаема стомана; 
дистален шафт – 2,7F; материал на дисталния шафт - Pebax/Nylon 63D – 3 мм. ;  6F kissing( 
при 0.070” водещ катетър) 400,00 лв 

015400   

Тип 7 - Балон катетър/Non Compliant/ Дизайн: Rapid exchange ; напречен профил 2.00= 
0.023' , 2.50 to 3.50 = 0.24', 4.00 = 0.25'; Дължина на върха: 3.5мм,Налягане NP -12 atm, RBP 
20 ATM;  Полезна дължина на катетъра – 142 см, Водач – 5 F;  Дължина на балона (мм): 
8,10,13,15,18 и 23 ; Диаметър на балона (мм): 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 200,00 лв 

015500   РТСА БАЛОНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА:   

015600   

Тип 1 - ПТСА водач:.014”, Катетър: RX, Scoring element: нитинолов, три спирали, Нисък 
профил: приблизително 2,7F, Балона:PEBAX, semicompliant, Шафт: 5F, 6F водещ катетър, 
Работна дължина: 137 cm, Маркери на балона: 2 набити, Диаметър на балона: 2-3,5mm, 
Дължина на балона: 10-20mm 360,00 лв 

015700   

Тип 2 - Микрохирургично дилатационно изделие. Състои се от балон с 3 или 4 атеротоми 
(микрохирургични ножове), монтирани надлъжно върху външната му повърхност. 
Некомплиантен.материал на балона – Nylon. Дължини на балона - 6 мм, 10 мм и 15 мм. 
Диаметри на балона – от 2мм до 4мм през 0,25мм. Работната дължина на балона е 
разстоянието между рентгеноконтрастните ивици маркер, всеки по 1мм. Работната 
дължина на катетъра е 142см. Проксималният край на катетъра е тип „hypotube” с 360,00 лв 



диаметър 2,0F. Дисталния край  е двулуменен и е изработен от гъвкав материал, с 
хидрофилно покритие, диаметър 2,7F. Преминаващ профил на върха – 0,022“. Две 
маркерни ленти на катетъра на 90см и 100см. За по-голяма видимост върхът на балона и 
луменът на водача са оцветени в зелено. Съвместим с водач 0,014" (0.36 mm) 

015800   КОРОНАРНИ СТЕНТОВЕ:   

015900   СТОМАНЕНИ СТЕНТОВЕ:   

016000   

Тип 1 - Коронарен стент от стомана, 316LVM ,мултиклетъчен 
дизайн,електрополиран,подходящ за протекция на страничния клон,XL дизайн  ,ентри 
профил 0.45мм,луер лок система от Polycarbonate (PC), Lexan HPS 7, Размери : Дължини 
от 10 / 14 / 18 / 24 / 28 / 34 / 38 mm Диаметър от:  2.0/2,25/2,5/2,75/3.0/3,25/3,50/-4.00, 
Номинално налягане 9atm. Максимално налягане 18atm. 270,00 лв 

016100   

 Тип 2 - Материал на стента - неръждаема стомана хирургично ниво 316L  с покритие от 
тинаниев оксид; Тандем архитектура; Нов Би аксиален дизаин; Дизайн на клетката - 
Верифлекс, Трак тип; оптимален баланс между съвместимост, флексибилност и радиална 
сила – Униформ дизайн на клетките; много нисък профил-0,041"; по-тънки елементи 
/стратове/- 0,0038'; Стента е защитен с усилваща 360 технология на кримпване; 
Съотношение метал/артерия - 14 - 19%; Откат на стента <5%; Скъсяване на стента  <5%; 
площ на клетката: SV - 3,45 mm на квадрат; WH – 2,75 mm на квадрат; LV – 4,55 mm на 
квадрат; Размери на стратовете (") - ширина:.003 за SV/WH, .0037 за LV. Дължина .04 за 
SV/WH и .05 за LV.   0.0038” thick;  Maverick платформа на катетъра; 5 циркулярни платна 
на балона; доказано сгъване след дилатация; консистентна съдова опора и покриваемост; 
материал на балона - DynaLeap;  номинално налягане - 9 АТМ, изчислено налягане на 
пръсване - 18 ATM (2.25-4.0); 16 ATM (4.5 - 5.0); Проксимален шафт - 1.8/2.0 F; Дистален 
шафт - 2.7 F; връх 0.017'' 270,00 лв 

016200   

Тип  3 - Премонтиран коронарен стент, съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ катетър 
неръждаема стомана мулти-линк дизайн; тип отворени клетки; връзки тип 3-3-3 дебелина 
на стратовете - 0.0036'' хидрофилно дистално покритие рекойл - 2.2%  скъсяване - 0.9%; 
обем на стента - 3.43 мм3 М:А съотношение 11.9% ;материал на балона - XCELON-S 
(Pebax);  RBP - 16 bar/ATM 162,00 лв 

016300   ХРОМ-КОБАЛТОВИ СТЕНТОВЕ:   

016400   

Тип 1 - Коронарен стент от кобалт-хромова сплав;  Дизайн на катетър - RX, Проксимален 
шафт с Hypotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016”, 
Диаметър на шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II;  S-
образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове  с дебелина 0.0039“ и модел с 
6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.577mm; Радиална сила: > 
0.67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 
2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm; 

1 185,00 
лв 

016500   

Тип 2 - материал: кобалт-хром, дизайн: двоен хелиокоидален, съотношение 
метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%, дебелина на стратовете:0,0024”, 
преминаващ профил:0,037”, дължина на шафта:140cm, маркери:platinum iridium, набити, 
покритие: PROBIO /силиконов карбид/, диаметри: 2.0-5.0, дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-
35-40 474,00 лв 

016600   

Тип 3 - Материал - CoCr  605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип"open cell" 80µ 
дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen 
shaft , с ново поколение хидрофилно покритие M-coat II и размери  9-12-15-18-24-28  
диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 474,00 лв 

016700   

Тип 4 – Материал: кобалтова сплав, Ултратънки и закръглени стратове, Оптимална 
големина на клетките за съпорт и покритие, Ro видимост – висока, Дизайн: непрекъсната 
синусоида 474,00 лв 

016800   

Тип 5 - Непокрит метален стент изработен от сплав платина- хром , комбинирана с 
иновативната Element™ Atchitecture  на  усилената системата за подаване .Тип на стента: 
разтварящ се от балон стент.Съдржание на: никел -9%; платина -33%; хром -18%; желязо -
37%. По - тънки елементи /STRUTS/ на стента – 0,0032”(0,081мм) за 2,25мм; 2,50мм; 
2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 0,0034”(0,084мм) за 4,00мм и 4,50мм. Recoil на стента: 3% (2,5мм 
стент). Радиална сила на стента: 26 нютона/мм (2,50мм стент). Съвместимост: 0,04 
нютона*мм (2,50мм стент). Скъсяване на стента: Avg. 0,8 мм.Maximum Expanded Cell 
Diameter: 5,77мм (3,00мм стент). Материал на балона: DuoLEAP (PEBAX). Номинално 
налягане: 11 ATM (1117 kPa); RBP - 18 ATM (1827kPA). Работна дължина 144см. Работна 
дължина на водещия катетър, вътрешен диаметър: >=0.056" (1.422мм) за 2,25 to 4,00 мм 
размери; връх- <=0.0185" (0,470мм); Преминаващ профил на стента – 0,040”(1,02мм). 
Външен диаметър на  на катетъра: 2,3 F (<=0,80мм) Proximal Shaft  и 2,7F (<=0.95мм) Distal 
Shaft. Налични диаметри: 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 4,00мм; 4,50мм. 
Налични дължини: 8 мм; 12 мм; 16 мм; 20 мм; 24 мм; 28 мм; 32 мм. Съвместим с водач < 474,00 лв 



0.014" (.36мм). Рентгеноконтрастни маркери от платина , иридий; Хидрофилно покритие на 
дисталния Shaft – Bioslide; Стерилизиран с етилен оксид 

016900   
Тип 6 - Коронарен стент кобалт-хром, дебелина на стратовете 0,073µм/ ширина 0,08-
0,12мм, метал/артерия отношение 14%, скъсяване при раздуване <1%, recoil <5%; 395,00 лв 

017000   

Тип 7 - Премонтиран коронарен стент, съвместим с 0.014'' водач; размери 2.00- 4.00, 
кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; тип затворени клетки, дебелина на 
стратовете - 0.0032''; ширина < 0.0040'';  съдържание на Ni < 10.5% ; рекойл  4.8%, 
скъсяване 0.12%, профил 0.039'' - 0.040'', М:А съотношение 10.73% ;  - излизане на балона 
извън стратовете -0.68 mm, RBP - 16 bar/ATM 395,00 лв 

017100   

Тип 8 - "Multi link"дизайн на свързващите връзки.Материал-сплав кобалт/хром.Дебелина на 
стратовете-0,0032".Свързваща връзка с 3 извивки.Скъсяване при раздуване-0%.Профил на 
преминаване-0,037".Симетричен проксимален край наринговете.Високи не-линеарни 
линкове и дълги клетки за отлична флексибилност.Тип отворени клетки 395,00 лв 

017200   

Тип 9 - Материал:  Кобалт-Хром L605 , Изключителна  биосъвместимост, Супер 
флексибилен,  Дизайн: Rapid Exchange (RX), Балон тип: Cеми-комплайент , Водач: 0.014‘‘, 
Налягане (atm) : NP = 8, ВP=16, Проксимален и дистален рентгенопозитивен маркер , 
Профил на върха:  0.035‘‘, Полезна дължина на катетъра :  140см, Шафт:  Проксимален 
диаметър : 1.95F, Дистален : 2.70F, Диаметри:   2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00mm , 
Дължини:  12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 42mm 197,50 лв 

017300   

Тип 10 - Кобалт-Хромов коронарен стент Двойна хеликоидална структура. Позволява 
достъп до страничен клон до 4,5 мм. Дебелина на стратовете 0.032”.Профил на 
преминаване 0.038”. Recoil <5%, Проксимален шафт – hypotube, NBP – 9atm., RBP – 16 atm. 
Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм. 197,50 лв 

017400   

Тип 11 - Био-Инженерен Кобалт-Хромов стент с двойно хеликоидеален дизайн Покритие на 
стент с Антитела CD34 улавящи ендотелните прогениторни клетки (EPC),  ускоряващи 
ендотиализацията, предпазващи от тромбоза и намаляващи рестенозата. Размери- 
Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм. 197,50 лв 

017500   

Тип 12 - Хром кобалтов стент – структура от 3 междинни връзки на сегмент , 9 
зигзагообразни елемента на ринг , дебелина на стратовете 0,0028“(72 микрометър) , 
съотношение на метал към артерия по-малко от 18%съвместимост – 5 fr въвеждащ 
катетър.Материал  на стента - Cobalt Chromium L605 на балона Polyamide Compound. 
Проксимален шафт на катетъра -  1,9fr,  дистален шафт от 2,5 до 2,9fr. 197,50 лв 

017600   

Тип 13 - Коронарен стент от кобалт-хромиева сплав L605 с по-малко от 30 %  съдържание 
на никел; дебелина на страта 60 µm; дизайн: девет корони с три свързващи мостчета, 
отворен клетъчен диаметър (0,9 мм -1,3 мм); профил на входа на лезията  0.016”; 
проксимален шафт 1.9F, проминиране на балона по-малко от 0.5 мм от всяка страна; 
профил на преминаване: 2.75 мм – 0.033”, 3.0 мм – 0.034”, 3.5 мм – 0.035”, 4.0 мм – 0.035”;  
размери : - диаметри 2.75 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм с дължина 8 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм, 
24 мм, 27 мм  и 32 мм 395,00 лв 

017700   

Тип 14 - Материал: CoCr L605. Дебелина на стената 65 µм (0,065мм или 0.0026“). Recoil: 
<3%. Средна загуба (mean foreshortening): 0,29%. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – 
отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm 
(burst pressure). Вalloon overhang: <0,5 мм. Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F 
Дистален2,7F. Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. Изплозваема дължина на катетъра: 140 
см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 
24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 395,00 лв 

017800   

Тип 15 - Материал: CoCr . Дебелина на страта 0,065мм. Дизайн на клетката  - semi-open; 
MRI съвместимост – paramagnetic; Съвместимост на катетъра: 5F;  Дизайн: Rapid 
exchange;Балон:semi-compliant; Полезна дължина на водача:1415 мм;Водач: 0.014“;Външен 
диаметър на шафта: Проксимален 2.1F Дистален 2,6 F;Дължина при диаметър до 3.00 
(mm):8,12,16,19,24,28,34,38;Дължина при диаметър над 3.00 (mm) - 10,14,18,24,28,34,38; 
Диаметър (mm): 2.00;2.25;2.50,2.75,3.00;3.50,4.00 395,00 лв 

017900   

Тип 16 - РТСА стент на кобалт-хромова основа, платформа MP35N CoCr Alloy; нисък 
crossing profile: 0.82 mm; тънки стратове; висока радиална сила; атравматичен мек връх. 
Дебелина на стратовете: 80 µm. Съотношение метал/съд: 11-13%. Въвеждащ профил: 
0,018". Проксимален O на шафта: 1.9F (0.63 mm); дистален O на шафта: 2.7F (0.89 mm). 
NP: 8 atm. RBP: 16 atm. Два маркера на балона. Скъсяване: < 2%. Размери: O 2.00, 2.25, 
2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 9, 12, 15, 20, 25, 32 и 40 mm. 118,50 лв 

018000   МЕДИКАМЕНТ – ИЗЛЪЧВАЩИ СТЕНТОВЕ:   

018100   

Тип 1 - Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 
µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, Дизайн: квадратична 
връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ro 
маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на 

2 970,00 
лв 



шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2,6F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 
142 см;  Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 
bar/500 mmHg. Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 
4.00mm 

018200   

Тип 2 - Медикамент: Sirolimus, материал: кобалт-хром, L-605, дизайн: двоен хелиокоидален, 
пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/, активно покритие: BIOlute- биорезурбируем 
полимер, дебелина на стратовете:0,0024”, доза: 50-250µg в зависимост от размера, 
дължина на шафта:140cm, маркери:platinum iridium, набити, диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-
4.0, дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40 594,00 лв 

018300   

Тип 3 - Медикамент излъчващ стент- DES-BIOLIMUS"S-стент от неръждаема стомана -
квадратичен линк-дизайн тип ""отворена клетка"",покрит аблуминално с  резорбируем 
биополимер-полилактична киселина/PLA/ с лекарствен агент-Биолимус А9 ,монтиран в/ху  
Nagare* платформа/3 пластов балон от найлон/, покрита с хидрофилен М-коут,силиконова 
проксимална и хидрофилна дистална част,използваема дължина - 145 см. Стент диаметър 
- 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0,дължини 8-14-18-24-18,профил-0,042"" /0,044" 495,00 лв 

018400   

Тип 4 - Коронарен лекарство излъчващ стент - Сиролимус Лекарство излъчващ коронарен 
стент ,покрит аблуминално с градиентен  резорбируем кополимер-полилактична 
киселина/PLLA/, биоразградим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус , базиран  в/ху  
Канаме  стент от  CoCr  605 , хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80µ дебелина на 
стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт 
на 25см от върха, с  хидрофилно покритие M-coat II и размери  9-12-15-18-24-28-30-33cm , 
диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника 495,00 лв 

018500   

Тип  5 - Коронарен Sirolimus  излъчващ стент с платформа  от стомана и  инертен 
карбон,двойно протектиращ, с биоабсорбиращо покритие от PLGA – полилактид  и 
полигликолид 50/50%,карбон 0.030 %., Лекарствено покритие 2µg на квадратен 
милиметър,ултратънко покритие SIROLIMUS 5µm.Ентри профил 0.45 <0.54 mm Размери : 
Дължини от 2.00mm 2.25mm 2.50mm 2.75mm3.00mm 3.25mm 3.50mm4 .00 Диаметър от  
2.0/2,25/2,5/2,75/3.0/3,25/3,50/-4.00 495,00 лв 

018600   
Тип 6 - Материал: кобалтова сплав, Медикамент: Zotarolimus, Ro видимост – висока, 
FasTrac връх за висока проходимост, Платформа: непрекъсната синусоида 495,00 лв 

018700   

Тип 7 - Материал: кобалтова сплав, Медикамент: Zotarolimus, Ro видимост – висока, 
FasTrac връх за висока проходимост, Дебелина на стратовете: 0.0036", Платформа: 
коронен тип, затворена клетка 495,00 лв 

018800   

Тип 8 - Система за коронарно стентиране с отделяне на еверолимус Стент: изработен от 
сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; Стентът се предлага в 4 
стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както следва: Small Vessel 
(SV): 2,25 мм; Small Workhorse (SWH): 2,50 и 2,75 мм; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large 
Vessel (LV): 4,00 мм; За SWH – два допълнителни конектора в проксималния сегмент (общо 
4 конектора); за LV -3 допълнителни конектора (общо пет конектора). Налични дължини на 
стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични диаметри на стента в мм: 
2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен 
носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата 
за доставка: 140см; Y-образни портове на системата за доставка: Порт за единичен достъп 
към лумена за раздуване. Изходният порт на водача е разположен приблизително на 25,8 
cм от върха. Предназначен за водач <0,014 инча (0,36 мм); Среден ракурс на стента при 
номинален диаметър: 2,25-4,00 мм: 0,02-1,17 мм; Балон: нов двупластов, изработен по 
иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, със 
скъсен връх, осигурява подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; 
два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; 
Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално налягане на 
разрушаване: 18 atm -1827 kPa;  Вътрешен диаметър на водещия катетър: >0,056 инча 
(1,42 мм); Външен диаметър на  катетъра: 2,3F (<0,80 мм) проксималноо и 2,7F (<0,95 мм) 
дистално; Дебелина на страта на стента (включително покритието): 2,25-3,50 мм: 0,093 мм ; 
4,00 мм: 0,098 мм; Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - 
PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията 
на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален 
кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуородид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с 
еверолимус 495,00 лв 

018900   

Тип 9 - Система за коронарно стентиране с ултратънко биоразградимо покритие с отделяне 
на еверолимус. Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване 
Monorail.Предлага в 3 стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както 
следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; 2,50 и 2,75 мм; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large 
Vessel (LV): 4,00 ммНалични дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични 247,50 лв 



диаметри на стента в мм: 2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Биоразградим 
полимерен носител, само от външната страна на стента със 100 µg/mm2 еверолимус  
Балон: комплиантен, двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със 
съществуващия би аксиален вътрешен шафт, със скъсен връх, осигурява подобрено 
подавне и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, 
номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; Работна дължина на системата за 
доставка: 144 см; Съвместим с водач <= 0.014 in(0.36mm) Покритие: Стента е покрит само 
от външната страна с биоразградима лекарствена матрица, съставена от PLGA [poly(DL-
lactide-co-glycolide)], размесен с еверолимус 

019000   

Тип 10 - Медикамент излъчващи стентове Медикамент излъчващи стентове за намаляване 
честотата на рестенозата, Материал-неръждаема стомана 316L "AISI 304" покрит с 
флексибилен биологично разграждащ се полимер, освобождаващ сиролимус 
(C51H79NO13) (ca.1µg/mm2) бавно и контролирано  за период от 6 седмици, лазерна 
технология, Rapid Exchange (RX), с два златни маркера на балона, материал на балона-
polyamide organic polimer "Grilamid L20G", Ferromagnetism-none, MRI-safe, степен на 
скъсяване< 0.5%, рекойл < 2%, Радиална сила 8.5 PSI/600g/sm2,Дебелина на стратовете-
0.135 mm, Ширина на стратовете-0.15mm, профил на върха-0.017"/0.43 mm, Crimped stent 
profile 0.038"/0.97 mm, много кратко време на дефлация на балона (<3 s), лесно пласиране 
и преминаване Проксимален диаметър на шафта-2.0, Дистален диаметър на шафта-2.7F, 
Номинално налягане-10 Bars, RBP-16 Bars, Свободна от стент стена на артерията- 83,4%, 
Скъсяване на стента след имплантация >0.5 %, Размери: Диаметър на стента – 2.25,2.50, 
2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75,4.0,4.5 mm; Дължина на стента - 8,12,15,18,22,25,29,34 mm 495,00 лв 

019100   

Тип 11 - Медикамент Излъчващ Стент - платформа от Ch-Co L605 alloy стент, strut thickness 
73µm; DDP – 10, 8 и 6 клетъчен дизайн; polymer free аблуминално Паклитаксел покритие - 
coating ensuring 98%, Anti-proliferative agent инхибиращ SMC 495,00 лв 

019200   

Тип 12 - Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; размери 
2.25- 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38; материал: кобалт-хром,  мулти-линк 
несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 
0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки за 
оптимално изграждане на структурата и освобождаване на медикамента;Симетричен 
проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано 
освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна 
DAPT (двойна антиагрегатна терапия); М:А съотношение 10.73%  - излизане на балона 
извън стратовете -0.76 mm; RBP - 16/18 bar/ATM 495,00 лв 

019300   

Тип 13 - Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; размери 
2.0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38; материал: кобалт-
хром,  мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на 
стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни 
извивки за оптимално изграждане на структурата и освобождаване на 
медикамента;Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим 
флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 
микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); 
скъсяване при раздуване 0%;  М:А съотношение 10.73%  - излизане на балона извън 
стратовете -0.76 mm; RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона  - многопластов XCELON-S 
(Pebax);профил на върха - 0,016" 495,00 лв 

019400   

 Тип 14 - Материал:  Кобалт-Хром L605, 3 междинни връзки на сегмент, 6 зигзагообразни 
елеманта на ринг, Дебелина /Широчина на стратове: 0.00315” (0.08 mm) / 0.00315’’ 
(0.08mm), Напълно биоразградимо полимерно PLGA покритие, Високо-еластична матрица, 
Отклонение:  < 3.0%, Дизайн: Rapid Exchange (RX), Балон тип: Cеми-комплайент , Балон: 
Максимално по-дълъг от стента с 0.5 мм, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване:  
1.4µg/mm2, Напълно биоразградима матрица за времево контролирано освобождаване на 
лекарството в рамките на 6 седмици, Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, RBP=16, Два 
рентгенопозитивни маркера: Платина – Иридий, Профил на върха:  0.035‘‘, Полезна 
дължина на катетъра :  140см, Шафт:  Проксимален диаметър : 1.95F, Дистален : 2.70F, 
Диаметри:   2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm , Дължини:  12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 42mm 247,50 лв 

019500   

Тип 15 - Био-Инженерен стент с двойна терапия / аблуминално Sirolimus с 
антипролиферативен ефект и луминално Антитела CD34/ Покритие на стент с Антитела 
CD34 улавящи ендотелните прогениторни клетки (EPC),  ускоряващи ендотиализацията, 
предпазващи от тромбоза и намаляващи рестенозата.Разграждане на полимера / Lactide 
glycolide block copolymer/ до 3 месеца Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм. 495,00 лв 

019600   

Тип 16 - Сирулимус излъчващ стент -  медикаменто излъчващ стент с 3 междинни връзки 
на сегмент , 9 зигзагообразни елемента на ринг , дебелина на стратовете 0,0028“(72 
микрометър) , съотношение на метал към артерия по-малко от 18%съвместимост – 5 fr 495,00 лв 



въвеждащ катетър. Материал  на стента - Cobalt Chromium L605 на балона Polyamide 
Compound. Проксимален шафт на катетъра -  1,9fr,  дистален шафт от 2,5 до 2,9fr. И 
размери 2,25 мм до 4мм. 

019700   

Тип 17 - 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 F  дистален шафт полиамид 2,5 F, 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 495,00 лв 

019800   

Тип 18 - Коронарен медикамент излъчващ стент  Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 
65 µм (0,065мм или 0.0026“). Recoil: <3%. Скъсяване: <0,29%. Лекарство: Sirolimus. 
Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm2 Полимер: биоразградим и биосъвместим. 
Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 
atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Вalloon overhang: < 0,5 мм; Външен 
диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 – Платина  / Иридий.  
Изплозваема дължина на катетъра: 140 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ 
или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 
2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. 495,00 лв 

019900   

Тип 19 - Материал:Carbon-Ion stainless steel,Дизайн:отворена клетка;Дебелина на страта 
110 µм;Кросинг профил: 1.05 mm;Лекарство: Рапамицин/Sirulimus/;Еквивалентна 
лекарствена доза: 2,0 µg/mm;Дизайн: Rapid exchange;Полимер: биоразградим за период от 
шест седмици;MRI съвместимост – paramagnetic;Дебелина на покритието:приблизително 5 
µм;Съотношение Метал/Артерия - 13%-15%;Номинално налягане: 6 - 7 atm. Максимално 
налягане: 14 -16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2.1 F 
Дистален 2,6 F; Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“; Дължина (mm):10, 
14,18,24,28,34,38 . Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 495,00 лв 

020000   

РТСА медикамент-излъчващ стент. Биоразградим PLGA полимер с гъстота: 5 µm, 
съдържащ Rapamicin (Rapasorb) с наситеност: 2 µm/mm2. Покритие с инертна 
карбонизираща технология, без риск от тромбоза за целия имплантационен период. 
Високоскоростно отделяне на "С+"-йои под вакуум. Материал: карбонизираща SS-сплав. 
Дебелина на стратовете: 110 µm. Съотношение метал/съд: 13-15%. NP: 6 bar. RBP: 14-16 
bar. Размери: O 2.00, 2.25, 2.50, 2.75,3.00, 3.25, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 10, 14, 18, 24, 
28, 34 и 38 mm. 148,50 лв 

020100   СПЕЦИАЛЕН КОРОНАРЕН СТЕНТ   

020200   КОРОНАРНИ БИФУРКАЦИОННИ СТЕНТОВЕ   

020300   

Тип 1 - Саморазгъващ се медикамент-излъчващ бифуркационен коронарен стент. 
Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 21.3 µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид 
(PLA). Водач: 0,014“, Дизайн: рингообразна права връзка с дебелина 160µm (0.0063”) и 
модел с 12 или 13 корони; Ro маркери 100 и 110 см от върха, Профил на преминаване: 
0.064" / 1.63 mm, Диаметър на шафт: Проксимално 2.0F; Хидрофилно покритие на 
дисталния шафт; Полезна дължина: 137 см; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mmHg. 
Дължина: 11/14mm; Диаметър: 3.00/3.50mm. 120,00 лв 

020400   

Тип 2 - Коронарен бифуркационен стент - Стент подходящ за бифуркационни стенози с 
дистална част с по-малък диаметър от проксималната с отношение 1.25 и страничен отвор 
в средната част с материал на балона-polyamide organic polimer "Grilamid L20G" 720,00 лв 

020500   
Тип 3 - Интракоронарен бифуркационен стент, сплав хромкобалт L605, страт - 73µm; 7-9 
клетки проксимална част, 6-8 клетки дистална част 120,00 лв 

020600   

Тип 4 - Паклитаксел излъчваща коронарна бифуркационна система;  Chromium Cobalt L605 
alloy platform (73µ); polymer free аблуминално Паклитаксел покритие - coating ensuring 98%; 
Anti-proliferative agent инхибиращ SMC 120,00 лв 

020700   

Тип 5 - Бифуркационна стент система Материал: Кобалт-хром Маркери: Платина/Иридий 
Дебелина на стратове: 0.0033” Дължина: 19 mm, 15mm Диаметър (SideBranch – Main 
Branch): 2.5-2.5/2.5-3.0/2.5-3.5/3.0-3.5/3.5-4.0 mm 120,00 лв 

020800   БИОРЕЗОРБИРУЕМИ СТЕНТОВЕ   

020900   

Естествено резорбируема и напълно метаболизираща поддържаща система. Резорбира се 
напълно след 2 години. Полимер Poly (D,L-lactide) за контролирано излъчване на 
медикамента Еверолимус, 100мг/см. 80% освобождаване на лекарството за 30 дни, и 100% 
до 120-я ден от имплантацията. Два платинени маркера в дисталния и проксималния край, 
материал на балона Pebax, RBP 16 atm. 60,00 лв 



021000   Коронарни графт стентове   

021100   

Тип 1 - материал: кобалт-хром, покривен материал на стента: нетъкан полиуретан 
(електроспининг), дебелина на покритието: 90µм, максимален диаметър на експандиране 
на стента: фи 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm, фи 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm, фи 4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm, 
номинално налягане фи 2.5 - 3.50 mm: 8 атм фи 4.0 - 5.0 mm: 7 атм, максимално налягане 
преди пръсване: фи 2.5 - 4.0 mm: 16 атм, фи 4.5 - 5.0 mm: 14 атм, дебелина на стратовете: 
2.5 - 3.0 mm: 60 µm (0.0024"), 3.5 - 4.0 mm: 80 µm (0.0031"), 4.5 - 5.0 mm: 120 µm (0.0047"), 
дължина на шафта:140cm, маркери:platinum iridium, набити, покритие на стента: PROBIO 
/силиконов карбид/, диаметри: 2.5-5.0, дължини: 15-20-26, 5F водещ катетър за фи 2.5 - 4.0 
mm, 6F водещ катетър за фи 4.5 - 5.0 mm 120,00 лв 

021200   

Тип 2 - Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана и PTFE, 
дебелина на стента 0.3 мм., профил на върха 0.024"; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-
16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8мм; дължина - 16, 19, 26мм. 60,00 лв 

021300   

Тип 3 - Коронарен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно 
покритие.Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете – 0.07х0.08 мм. (SV), 
0.0028x0,0031(SV); 0.08х0.09 мм. (MV) ; 0.0031x0,0035(MV), 5F водещ катетър за всички 
размери, GW 0.014”; размер на шафта – 2.7F дистално и 1.9F проксимално. Маркери на 
балона от платина/иридйй NP – 11 atm.; RBP – 16 atm. Диаметър от 2.50, 2.75;3.00;3.50;4.00 
мм. и дължина – 8,12,16,18,21,24 (SV) и 8;12(МV) 180,00 лв 

021400   КОРОНАРНИ МИКРОКАТЕТРИ:   

021500   
Микрокатетър със страничен отвор за пласиране на втори водач или водач в страничен 
клон (за бифуркационни лезии) 25,00 лв 

021600   
Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден 
връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" 150,00 лв 

021700   

Микрокатетър, дължина 135см, съвместим с водач 0,014''; конусовиден връх 15см; покрита 
част 30см с диаметър 0,043''; външен/вътрешен диаметър на шафта 0,028''/0,018''; 
външен/вътрешен диаметър на върха 0,024''/0,016''; специална Safety система - 5см 25,00 лв 

021800   

Микрокатетър, дължина 135см, съвместим с водач 0,014''; конусовиден флексибилен връх 
13см; покрита част 30см с диаметър 0,053''; външен/вътрешен диаметър на проксималния 
шафт 0,039''/0,025''; външен/вътрешен диаметър на върха 0,028''/0,016''; специална Safety 
система - 5см 25,00 лв 

021900   

Микрокатетър 2.2/2.6 Fr, изтънен прозрачен хъб, външно хидрофилно покритие, вътрешен 
слой от PTFE , плетка от неръждаема стомана, 0,9мм рентгеноконтрастен маркер, мек 
атравматичен връх, градуирано изтънен шафт, външен диаметър на проксималния шафт 
2,9Fr, външен диаметър на дисталния шафт 2.2Fr, вътрешен диаметър на шафта 0,020", 
флексибилна дължина 28см, най-флексибилна част 2 см, съместим с водач 0,016", 
максимално налягане 800psi 75,00 лв 

022000   

Коронарен микро-водещ  катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии ,  SS 
braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat/без 
проксималните 60 см/  дължина 130 или 150 см см, ултра нисък дистален профил 1,8F, 
проксимален профил-2.6F,златен маркер на 0,7мм от върха 100,00 лв 

022100   КОРОНАРНИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ:   

022200   
Тип 1 - Тромбоаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение (съвместим с 
6F и 7F водещ катетър) 70,00 лв 

022300   

Тип 2 - 6F и 7F, Използваема дължина:145cm, Проксимален шафт: PEEK, Дистален шафт: 
SCP(Semi Cristaline Polimer), Покритие:дистални 25 см –хидрофилно, Дистален 
маркер:Платина-иридий, на 3 мм от върха, Минимален вътрешен  диаметър на водещия 
катетър: за 6F 0.071” (1.80 mm) и за 7F 0.081” (2.06 mm) , Външен диаметър 
(дистален/среден/проксимален): за 6F 0.067’’ / 0.067” / 0.051” и за 7F 0.078’’/0.078”/0.063” 
Аспирационна спринцовка: 60 мл със заключване 70,00 лв 

022400   

Тип 3 - Тромбаспирационен катетър за коронарно и периферно  приложение, съвместим 6 
Fr, 7 Fr , 8 F съвместим  - тромбаспирационен катетър за коронарни и периферни  
артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 6мм,дистално М-coat 
хидрофилно покритие-40см;1 мм Ro маркер на 4 мм от върха,10 cm дълбочинен маркер на 
90 см от върха,140 см дължина,съвместим с 0,014" водач, входен профил - 0,019" , 
екстракционна повърхност за 6 Fr-0.95мм и 1.32мм за 7 F,Диаметър на шафтa външен: 
дистален-5,1F за 6Fr -5,9F за 7Fr , със премонтиран стилет за по-добра опора и 
проходимост, RX сегмент - 23см 70,00 лв 

022500   

Тип 4 - Тромбаспирационен катетър със метален стилет. Тромбаспирационен катетър със 
метално стиле.Размери от 5,6,7,8 Френча Хидрофилно покритие,Рапид ексчейндж сегмент 
75мм.Работна дължина 1410 мм.Аспирационен отвор 4,8мм. Удължител,30мл спринцовки 
Луер Лок,40µм филтър. Биосъвместимост по DIN EN ISO 10993-1:2010 Аспирационен 70,00 лв 



лумен при 5 френч 1,06ммХ0.83мм. Аспирационен лумен при 6 френч 1,37ммХ1.10мм 

022600   

Тип 5 - Мек, къс, скосен, термично обработен връх, Full-Wall технология на метална оплетка 
за по-добър контрол при въртене, Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 и 7F 
въвеждащи катетри, и с водач 0.014, Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fи 92мл/мин за 
7F, Дължина при 6F - 140 см; при 7F - 145 см 70,00 лв 

022700   

Тип 6 - Тромбоаспирационен катетър, предназначен за по-добро управление, бърз обмен ,с 
двоен лумен, придвижва се като балон катетър. Сплетен шафт преминаващ към гъвкав с 
хидрофилно покритие на дисталния вал. Малък външен диаметър от 4.2 F, който 
подобрява преминаването на контраста и визуализацията; съвместим с всички  6 F водещи 
катетри и 0.014” водачи. Конвексен връх, проектиран да намалява травмата в/у съда и да 
подобрява визуализацията; Нисък профил 70,00 лв 

022800   

Тип 7 - Тромбоаспирационен катетър сет (съвместим с 6F и 7F водещ катетър); Hydrocoat 
покритие на дисталната част; дължина 145см; профил на преминаване 0,015''; скорост на 
aспирация 12,5с. за 6F/7с. за 7F; единичен рентгенопозитивен маркер; съвместим с 0,014'' 
водач 70,00 лв 

022900   

Тип 8 - Аспирационен катетър – хидрофилно покрит и устойчив на усукване , дължина 145 
см с размери 6f, 7fr. Проксимален шафт на катетъра -  0,051“ /6fr/ и 0,053“ /7fr/.,  дистален 
шафт  - 0,067“ /6fr/ 0.078” /7fr/. Рентгено позитивни маркери Platin/Iridium съвместим с водач 
0,014“. 70,00 лв 

023000   

Тип 9 - Тромбаспирационен катетър с хидрофилно покритие,лумен по-малък от 4 мм2, 
използваема дължина - 135 мм, дизайн - EEST, маркери разположени на 6мм от дисталния 
край, което позволява точното позициониране на отвора. Катетър 6 F.Съдържание на сета: 
2 спринцовки, филтър и стопкок с удължител. 70,00 лв 

023100   ПЕРИФЕРНИ ВОДАЧИ   

023200   

Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с дължина - 15см; 
вътрешен диаметър на върха 0.013''; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; 
предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани 48,00 лв 

023300   

Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с дължина - 15см; 
вътрешен диаметър на върха 0.018''; обща дължина - 180/300см; дизайн подобряващ 
маневреността при стенози, калцифицирани и дълги лезии 24,00 лв 

023400   

Диаметър на водача: 018” Дължина на водача: 195см и 300см, Ядро:неръждаема стомана, 
Външна намотка: 6см неръждаема стомана, Вътрешна намотка:2 см платина/волфрам, 
Твърдост на върха:Medium и Stiff 24,00 лв 

023500   

PTA  водач хибридно "extra stiff"нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE 
покритие/155-235 см/,съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично 
нитинолово ядро дистално,позволяващо"2 jobs with one wire": преминава през лезията и 
подсигурява доставката на интервенционалната система/стент-балон катетър/без смяна на 
водач, намалени  риск ,процедурно и флуороскопско време.М-хидрофилно покритие на 
дисталните 25см, покрити допърнително със железни соли за по-добра рентгенова 
непрозрачност,дължини 180/260 см за 0,035" и 180/300 см за /0.014"/0.018"/ за 
феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45° 24,00 лв 

023600   

Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. предлага 
опцията за избор между два вида връх и отличен контрол на воденето. Дължина на водача 
в см: 182, 300.  Върхове : прав и ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – 
къс осигуряващ 6 g  натоварване и дълъг осигуряващ 3 g  натоварване; Сърцевина на 
водача изработена от сцитаниум; 2 см радиоконтрастен връх; Много подходящ за 
процедури на подколенните съдове. 80,00 лв 

023700   
Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини 
в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g; 45,00 лв 

023800   

Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и 
маневреност; ICE ™ хидрофилни покритие; върх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; 
Дължина на водача в см – 110, 150, 200, 300; диаметър в мм – 0.46; Дължина на гъвкавия 
връх в см – 8; 12. 80,00 лв 

023900   
Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължина 
в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g 40,00 лв 

024000   

Периферен водач 0,035" Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с 
ядро от 0,035" MICROGLIDE силиконово покритие  за намаляване на фрикцията, Дължини 
145см,190см и 300см само с прав връх , Атравматичен връх с възможност за 
преформиране 80,00 лв 

024100   

Фамилия периферени водачи .018",  за SFA & BTK.   Материал - неръждаема стомана,Core 
- to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх и полимерно покритие. 
8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 
0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач за извити съдове, калцифицирани и трудни за 24,00 лв 



преминаване стенози  с флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно 
покритие,3 см. рентгенопозитивен връх.Преформиране на върха, сила на проникване - 52; 
3. водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд заострен 
връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове на върха, сила на 
проникване 30г 

024200   

Нова генерация 0.14" хибридни водачи с двойна метал технология, комбинираща 
предимствата на неръждаемата стомана - добра въртеливост и опора; и нитинола - 
флексибилност и устойчивост. Хидрофобно покритие на часта от неръждаема стомана и 
хидрофилно в дисталната част. Рентгенопозитивно полимерно покритие за по-лесно 
преминаване и визуализация. Два вида връх по твърдост - 2.8 гр. и 3.5 гр. Супер еластичен 
преформиращ се връх, 3 см. рентгенопозитивни платинени коилове. Дължина на водача 
190 см. и 300 см 24,00 лв 

024300   
 Със сърцевина от неръждаема стомана, хидрофилно SLX покритие, .035", 180/300 см., 
прав, ангулиран и  J; стандартни, меки и супер меки 80,00 лв 

024400   

Микроводач с мандрил от неръждаема стомана. Специално изработен връх, улесняващ 
проходимостта с различна твърдост: 6/12/18/25g. Диаметър: .014". Дължина на водач: 
135/190/300cm 50,00 лв 

024500   

Микроводач от нитинол с дистален връх от Паладий за допълнителна визуализация, 
позволяващ високоефективна маневреност и съпорт. Варианти: ангулиран и за оформяне. 
Диаметър: .014"; Дължина: 135/190/300cm 50,00 лв 

024600   ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ   

024700   

Балон за периферна ангиопластика, съвместим с 0,018'' водач, semi-compliant, 
атравматичен конусовиден връх; дължина на балона от 20 до 200 мм; диаметър от 2 до 6 
мм; номинално налягане 8 atm; RBP 14atm 125,00 лв 

024800   

Балон за периферна ангиопластика, съвместим с 0,014'' водач, RX, за подколянно 
третиране, атравматичен конусовиден връх; дължина на балона от 20 до 210 мм; диаметър 
от 2 до 4мм (наличен и в конусовиден вариант 2,0/1,5; 2,5/2,0; 3,0/2,5; 3,5/3,0 и 4,0/3,5) 
номинално налягане 8 atm; RBP 14atm 125,00 лв 

024900   

Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.035 водач,ултранисък профил на върха, 
дължини на балона от 15мм до 200 мм, диаметър на балона от 3мм-12мм за високо 
налягане- RBP-20 атм, дължина на шафта от 40см до 135см/с двоен лумен/, скосен връх, 2 
маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие 125,00 лв 

025000   

Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие, 
Bevel на 360  градуса, semi-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, дължина на балона 
20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см/Ко-
Аксиален/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие 125,00 лв 

025100   

OTW Съвместимост с водач:0.035”, Материал: SCP, Дизайн на шафт: коаксиален лумен на 
балона, Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само 
върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които 
не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда, Нагъване:5 кратно, 
RBP: 20atm(3-4mm), 16atm(5-6mm), 14atm(7-8mm), 12atm(9-10mm); Размер на интродюсера: 
5F(3-7mm)-6F(8-10mm) , Работна дължина: 80 и 130cm, Размери: d:3,0-10,0; l:20 125,00 лв 

025200   

OTW Съвместимост с водач:0.018”, Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer), Дизайн на 
шафт: coaxial balloon lumen, Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон 
на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе 
има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда, 
Нагъване:5 кратно;2 кратно за 170mm, Маркери: набити, Работна дължина: 90 ,130 и 150 
cm, Размери: d:2,0-7,0; l:20-200;  Интродюсер: 4F(2,0-6mm), 5F(7mm) LONG SIZES: 200 mm 
за дълги и дифузни лезии 250,00 лв 

025300   

 OTW Съвместимост с водач:0.014”, Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer), Покритие: 
hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната,  
повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити 
със силикон, което подобрява сцеплението със съда, Нагъване:3 кратно, Маркери: набити, 
Работна дължина: 90 ,120 и 150 cm, Размери: d:1,5-4,0; l:20-220;  Интродюсер: 4F 250,00 лв 

025400   

HP OTW Периферен балон за високо налягане. Съвместимост с водач:0.035”, Материал: 
Nylon, Pebax, Дизайн на шафт: коаксиален  5.9F, RBP: до 27 атм, Минимален размер на 
интродюсера 6F: o 3,0 -8,0 мм; 7F: o 9,0 -10,0 мм; 8F: o 12,0 мм, Работна дължина: 40 и 
75cm, Размери: d:3,0-12,0; l:20 250,00 лв 

025500   

150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни 
периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна 
шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3.4F, хидрофилно покритие на 
дисталната част М Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм ,съвместим с 6F водещ катетър за 
2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за 250,00 лв 



диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 8.0 

025600   

90см и 150см см  шафт нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за 
различни периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, 
хипотюбе шафт технология, дистален шафт 3.6F, проксимален шафт 2.4F,М- хидрофилно 
покритие на дисталната част, диаметър 4-5-6-7 мм, дължина-20мм 250,00 лв 

025700   

135 см  RX семикомплайент балон катетър подходящ за илеофоморални, ренални и 
поплитеални процедури , съвместим с 0,035" водач, хибридна шафт технология, дистален 
шафт 5.0F-5.2F, проксимален шафт 2.6F, 33 см хидрофилно покритие на дисталната част 
SiLX2 коат , диаметри 4.0-10.0, дължини  20/40/60/80/100/120 мм за диам  4.0-7.0 и 
20/40/60мм за диам 8.0-10.0 125,00 лв 

025800   

 Дизайн на катетъра – OTW, коксиален шафт, Материал на балона - Flexitec Xtreme, 
Покритие на балона LFC, хидрофилно, Използваема дължина на шафта – 90, 130 и 180 см, 
Диаметър на шафта – 3.9 F-4.2 F, Съвместимост на въвеждащия катетър – 5F, 4F, 
Съвместимост на водача – 0.018”, Два щамповани маркера от платина-иридий 75,00 лв 

025900   

PTA OTW+RX 0.014” балонен катетър за областта под коляното, Върхов профил (0.017"), 
LFC хидрофилно покритие, Тристепенен дизайн на шафта за оптимизиране на 
проследяването през дисталните съдове, Подсилен проксимален дизайн на шафта за 
стабилна възможност за избутване, Съвместимост на въвеждащия катетър 4F, Размери на 
балона: Диаметри: 1.5–4.0mm и дължини: 20–210mm, Дълги балони (до 210mm) са 
подходящи за лечение на извънредно дифузни лезии 125,00 лв 

026000   

Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, 
инфрапоплитеална, подколенна  и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии 
по рождение или придобити артерио-венозни  диализни фистули; Монораил и OTW; 
съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил 
на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, 
а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на шафта; 
катетъра включва заострен връх (0.017") -  материал NyBax; работни дължини 90см и 
150см; 2мм платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за 
промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail 
балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™  и  
хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в мм: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в 
мм: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 250,00 лв 

026100   

Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, 
тибиална, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии 
по рождение или придобити артерио-венозни  диализни фистули; за постдилатация при 
стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон 
стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) -  
материал NyBax; съвместим с 0,35" водач, некомплиантен; двоен лумен, шафт завършващ 
в Y конектор; два платина-иридиеви  рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие 
Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40см, 
75см, 135см; диаметри на балона в мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; дължини в мм: 20, 30, 40, 60, 
80, 100, 120, 150, 180, 200 250,00 лв 

026200   

PTA балони-Материал- polyamide organic polimer "Grilamid L20G" - технология "Crystal 
Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-
12 Bars, с размери: диаметър на балона-3-12 mm;дължина на балона-20-100 mm;диметър 
на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на катетъра-110 cm 250,00 лв 

026300   

Периферен балон  за малки съдове. Подходящ за малки съдове - RBP 22 bar Двоен лумен. 
Бърза инфлация и дефлация 4F интрадюсер 0,018’’ водещ катетър Дължина на катетъра – 
90;135;150Материал на балона ТРХ101 подходящ за калцирани лезии. Нагъване 2-3-4 
кратно, нисък профил. Силиконово покритие на върха , шафта и лумена на водача за 
намаляване на триенето.Размери:диаметър от 2;,2,5;3;4;5,-6мм. и дължина на балона от 
20-120 мм., Дължина на шафта 90,135,150 см. 250,00 лв 

026400   

Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия 
за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, 
Durable материал  с JET покритие  и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 мм., дължина от 
20 до 200мм., 4Fsheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 
1мм.Номинално налягане - 8 атм.RBP=14 atm. 250,00 лв 

026500   

Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия 
за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, 
Dual-layer материал,( Nylon),Crossflex technology.RBP от 7 - 28 atm , в зависимост от 
размера. Диаметър от 3.0 - 14.0 мм., дължина от 20 - 250. и с дължина на шафта от 80 - 
135.Диаметър на шафта от 1.73 - 1.90 125,00 лв 

026600   материал - Duralyn; OTW; .035"; дву-луменен; RBP - 18 atm; диаметър 3-12 мм; дължина 3- 125,00 лв 



220 мм; хидрофилно покритие от MDX дистално 30 см от вън и вътре; шафт 80 см/135 см.; 
5F съвместимост 

026700   
OTW, 0.018”, материал – Дуралин; хидрофилно SLX покритие по цялата  дължина от вътре 
и 30 см. отвън; диаметър 3-8 мм; RBP – 14- 12 atm; двулуменен 125,00 лв 

026800   

OTW, 0.035”, материал – Дуралин; 5F двулуменна конструкция на шафта; диаметър на 
балона – 4-10 мм; RBP – 20 atm.; от вътре по цялата дължина и отвън 30 см дистално 
хидрофилно SLX покритие 125,00 лв 

026900   
OTW, 0.035”, материал – Дуралин;  7F коаксиална конструкция на шафта; диаметър на 
балона – 14-25 мм; RBP – 6 atm 125,00 лв 

027000   
0.014”; материал –Найлон; коаксиална конструкция на шафта; диаметър на балона –1,25-5 
мм и дължина до 22 см.; RBP – 16 atm 125,00 лв 

027100   

Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .035".       D-лумен за 
бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Специално Pliaform покритие 
намаляващо триенето и улесняващо преминаването; Starcast краища за подсилено 
повторно събиране. Диаметър: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm. Дължина: 2/4/8/10/12/14cm. RBP: 
15/12/11/8atm. Препоръчителен интродюсер – 5.0, 6.0, 7.0Fr. Дължинa на катетър: 80 / 
135см 125,00 лв 

027200   

Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .018".  Изработен от 
найлон с D-лумен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Диаметър: 
3/4/5/6/7/8mm. Дължина: 2/4/6/8/10cm. Препоръчителен интродюсер: 4 Fr (5.0Fr за дължини 
на балон 6/8/10cm - при вариант с 80cm дължина. RBP: 14atm. Дължинa на катетър: 80 / 
135см 125,00 лв 

027300   

Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .014".  Изработен от 
найлон с 40cm хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална периферно сменяема 
система. Диаметър: 2/2.5/3/4mm. Дължина: 2/4/6/8/10/12/16/20cm. Препоръчителен 
интродюсер – 4.0Fr; RBP: 16atm. Дължинa на катетър: 110 / 170см 125,00 лв 

027400   

Ултра нископрофилен балон-катетър, съвместим с водач .014"; Хидрофилно покритие в 
дисталните 15cm. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо 
преминаването. Диаметър: 1.5/2/2.5/3mm. Дължина: 2/3/4/6/8/10/12cm. Препоръчителен 
интродюсер – 3.0Fr; Съвместим с водач .014. RBP: 16atm. Дължинa на катетър: 50 / 90 / 
150см 125,00 лв 

027500   ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА   

027600   

Режещ балон - водач:.014”/018”, Катетър: Over The Wire и RX, Scoring element: нитинолов, 
три спирали, Материал на балона:Nylon ,semicompliant, Шафт: 5F, Интродюсер:6F и 7F, 
Работна дължина:50,90 и 137 cm, Маркери на балона: 2 набити, Диаметър на балона: 2,0-
6,0mm, Дължина на балона: 10-40mm 60,00 лв 

027700   

Re-entry балон система за субинтимално преминаване при хронични тотални оклузии над 
коляно; размер на балона 3,75 х 1,5 х 20, работна дължина на катетъра 135см; за водач 
под 0,018''; преминаващ профил 0,066'' 75,00 лв 

027800   

Re-entry балон система за субинтимално преминаване при хронични тотални оклузии под 
коляно; размер на балона 2,75 х 1,0 х 20, работна дължина на катетъра 150см; за водач 
под 0,018''; преминаващ профил 0,066'' 75,00 лв 

027900   
Водач за re-entry система, 0,014'', дължина 300см; варианти Flexible, Standart, Stiff; 
фиксиран връх 7,50 лв 

028000   МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИ ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ   

028100   

Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3µg/mm 
на квадрат) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW 
коаксиален дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8F, Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; 
Полезна дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 
4-кратно за 4.00/5.00mm, 5-кратно за 6.00/7.00/8.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; 
Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm 440,00 лв 

028200   

Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3µg/mm 
на квадрат) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; 
Билуменен OTW дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8 F, Медиално: 3.8F, Дистално 
3.1F; Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на 
балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за 2.50/3.00/3.50/4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; 
Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm 440,00 лв 

028300   

Съвместимост с водач:0.018”, Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer), ПОКРИТИЕ, 
Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel), Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица:Butyryl-
tri-hexyl citrate (BTHC) , Шафт: 3.8F, хидрофобно покрит, Маркери: набити, Работна 
дължина: 90 ,130 , Размери: d:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l:40-80-120mm;  Интродюсер: 4F(3,0-
4,0mm), 5F(5,0-7,0mm) 275,00 лв 



028400   

Дизайн на катетъра – OTW, коксиален шафт, Материал на балона - Flexitec™Xtreme, 
Покритие на балона FreePac™ - паклитаксел – излъчваща формула, Използваема дължина 
на шафта – 90 и 130 см, Диаметър на шафта – 3.9 F, Съвместимост на въвеждащия 
катетър – 5F, 6F, Съвместимост на водача – 0.018”, Номинално налягане - 7 bar 275,00 лв 

028500   

Дизайн на катетъра: OTW, Материал на балона - Flexitec™Xtreme, Покритие на балона 
FreePac™ - паклитаксел – излъчваща формула, Използваеми дължини на шафта - 80 и 130 
см, Диаметър на шафта - 5F, Съвместимост на въвеждащия ктетър - 5-6F, Максимален 
препоръчителен водач - 0.035”, Номинално налягане - 8 bar 275,00 лв 

028600   

Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, Специално 
разработен за постигане на най-отдалечените  задколенни лезии, Характеристики: 
Високоустойчив, лексибилен, Лесно проследим, Мек, атравматичен връх, Лекарство: 
Сиролимус, Лекарствено натоварване:  1.4µg/mm2, Водач: 0.035‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, 
RBP=14, Проксимален и дистален рентгенопозитивен маркер , Полезна дължина на 
катетъра :  80, 135cm, Шафт:  Проксимален диаметър : 2.0F, Дистален : 3.2F, Диаметри:   
4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00mm, Дължини:  20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm 275,00 лв 

028700   

Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, Специално 
разработен за постигане на най-отдалечените задколенни лезии, Характеристики: 
Високоустойчив, Флексибилен, Лесно проследим, Мек, атравматичен връх, Лекарство: 
Сиролимус, Лекарствено натоварване:  1.4µg/mm2, Водач: 0.014‘‘, Налягане (atm) : NP = 8, 
RBP=14, Проксимален и дистален рентгенопозитивен маркер , Полезна дължина на 
катетъра :  120, 150см, Шафт:  Проксимален диаметър : 2.0F, Дистален : 3.2F, Диаметри:   
2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm , Дължини:  40, 80, 120, 150mm 275,00 лв 

028800   

Периферен Медикамент-излъчващ балон / Паклитаксел/ Материал на балон: Polyamide 
Blend. Лекарство: Паклитаксел. Покритие:  3.0µg / mm на квадрат . Дължина на върха: 3.5 
mm. Профил на върха: 0.017"; Over The Wire, RX Диаметър: 2.00/2.25/ 
3.0/3.50/4.0/5.00/6.00/7.00/8,00/9,00/10,00 mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150/200 mm. 275,00 лв 

028900   

Периферен дилатационен балон за подбедрица - еxtra long 300 mm , за водачи - 0,014" и 
0,018"; диаметър на балона - 3, 4 и 5 mm; дължина на балона - 100, 120, 150, 200, 250 и 300 
mm; NP - 6 atm; дължина на катетъра - 100, 130 и 150 cm за OTW и 140 cm за RX; RBP 22 
atm за балон с дължина 100-150 mm и RBP 20 atm за балон с дължина 200-250 mm 275,00 лв 

029000   

PTA балон катетър с диаметър от 14 – 20 мм, нисък профил, Хидрофилно покритие; високо 
налягане при инфлация ; RBP - за балон с дължина 20-50 mm e 9 - 13 atm, за балон с 
дължина 60-80 mm e 8 - 11 atm; дължина на катетъра - 75, 120 и 150 cm; NP - 6 atm; 
диаметър на катетъра: 6 и 7 F; водещо дезиле 7, 8 и 9 Fr; диаметър на балона - 14, 16, 18 и 
20 mm; дължина на балона - 20, 30, 40, 50, 60 и 80 mm; съвместим с водач 0,035" 275,00 лв 

029100   

Периферен постдилатационен балон за усукани съдове, ултра нисък профил; устоичив на 
високо налягане; 5-фолдов балон; RBP - 15, 14  13 atm; платино-иридиеви маркери; форма 
на балона - конусовидна; материал на балона - полиамид; материал на тялото - полиетер 
блок амид; дължина на катетъра 75 cm; шафт 5 F; дължина на шафта - 40, 75, 120 и 150 
cm; съвместим с водач 0,035"; съвместими с 5, 6 и 7F интродюсери; р-ри балон: диаметър 
от 4 – 10 mm; дължина - 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 8,0; 9,0 и 10,0 cm 275,00 лв 

029200   ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ   

029300   

Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open 
lattice",спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в 
двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,018'', дължина на 
катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035'', дължина на 
катетъра 80/120см 600,00 лв 

029400   

Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open 
lattice", спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS танталови маркери, прав 
или изтъняващ се дизайн, диаметър на стента от 6 до 10 mm, дължина 20-60 mm, 
съвместим с водач 0.014'', 6F катетър с дължина 135 cm 300,00 лв 

029500   

035” OTW Материал: неръждаема стомана, Дизайн на стента: спирала, Дизайн на шафта: 
Bi-lumen, Дължина на шафта: 80 и130cm, RBP:15atm(5-8mm), 13atm(9-10mm); Размери: 
d:5,0-10,0; l:15-25-38-56;  Покритие: ProBio, Технология на термично закрепване на стента, 
Съвместимост: 5F-7F интродюсер 180,00 лв 

029600   

014” Материал: Cobalt Chromium(L-605) , Водач: .014”, Дизайн на стента: двойна спирала, 
Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Работна дължина:80-
140cm, Дебелина на стратовете: 155 µm, Маркери:1 златен проксимален (на стента), 
Профил на преминаване: 1.35-1.70mm, RBP:15atm, Размери: d:4,5-7,0; l:12-15-19;  
Покритие: ProBio, Технология на термично закрепване на стента 180,00 лв 

029700   

Материал: NiTi; .018”, Дебелина на стратовете :140/85µm, Скъсяване:<2%, Работна 
дължина:90-135cm, Маркери: по 6 златни във всеки край, покритие: ProBio на стента; 
хидрофобно на шафта(3.6F), Release handle- система за освобождаване на стента, 4F 180,00 лв 



съвместимост с интродюсер, Размери: d:4,0-7,0мм; l:20-200мм 

029800   

Материал: NiTi; .035”, Дебелина на стратовете :140/85µm, Скъсяване:<2%, Работна 
дължина:90-135cm, Маркери: по 6 златни във всеки край, Покритие: ProBio на стента; 
хидрофобно на шафта, Release handle- система за освобождаване на стента , 6F 
съвместимост с интродюсер, Размери: d:5,0-7,0мм; l:30-200мм; Astron .035” Материал: NiTi; 
.035”, Дизайн на стента:12 венеца; 3S връзки между сегментите , Дебелина на 
стратовете:225µm, Скъсяване:<2%, Дължина на шафта: 70 и 120cm, Маркери: по 4 златни 
във всеки край, Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта, Easy release system- 
система за лесно освобождаване на стента , 6F съвместимост с интродюсер, anti jump 
mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва  стента по време на 
разгъване от изплъзване напред, Размери: d:7,0-12,0; l:30 180,00 лв 

029900   

018” Материал: NiTi; .018”, Дизайн на стента:12 венеца; 3 S връзки между сегментите , 
Дебелина на стратовете :155/80µm, Скъсяване:<2%, Работна дължина:70-135cm, Маркери: 
по 6 златни във всеки край, Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта, Easy 
release system- система за лесно освобождаване на стента , 4F съвместимост с 
интродюсер, anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва  
стента по време на разгъване от изплъзване напред , Размери: d:4,0-7,0; l:20 480,00 лв 

030000   

RX-саморазгъващ се нитинолов стент-нова генерация,за стентиране на 
илиачна,феморална,поплитеална артерии,съвместим с 0,035" водач,дебелина на 
стратовете-0,185мм, 2 х 3 златни маркера с големина 0,70мм, диаметри 5-6-7-8-9-10мм, 
дължини-20-40-60-80-100-120-150мм.Брой на клетките - 8 за диаметри 6-7-8 мм и 9 за 
диаметри 9-10 мм.Уникална структура на стента "безгръбначен тип"– клетъчеч „зиг-заг” 
строеж, в благодарение на, който стента се адаптира към съда и запазва вътрешния 
диаметър дори и при подлагане на напрежение 480,00 лв 

030100   

Балон монтиран стент за периферни артерии нископрофилен  RX-стоманен стент за 
стентиране на периферни артерии,съвместим с 0,018" водач,дебелина на стратовете-
0,180мм,, диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм.Дължини на дръжката - 90 и 150 см,М 
хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", 
за 7мм - 0.069",брой на клетките – 12 120,00 лв 

030200   

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 150 мм, 
съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 150см, за дезиле 5Fr. 180,00 лв 

030300   

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 инча, дължина на катетъра до 120см 180,00 лв 

030400   

Илиачен стент за периферна ангиопластика, премонтиран върху балон с "5-fold" дизайн, 
дължина от 12мм до 57мм, диаметър от 5мм до 10мм, RBP 12 atm,  съвместим с 0.035 инча 
водач,  изработен от неръждаема стомана , с "open lattice"  дизайн, нисък профил, без или 
с минимално скъсяване, флексибилен шафт  с рентгенпозитивни танталови маркери в 
двата края, дължина на катетъра от 80 до 135см, флексибилен и изтънен връх (с 28%) 180,00 лв 

030500   

Саморазширяваща се стент система за сънна артерия, Дизайн: отворена клетка при 
проксималния и дисталния участък, и затворена клетка при централния участък за 
задържане на плаката, Дебелина на страта: 160µм, Материал: нитинол, Заострен и 
цилиндричен тип стент, съвместими с 5F катетър 180,00 лв 

030600   

Дизайн на катетъра- OTW, 0.014'', Материал на стента- кобалт-хром, Конструкция на 
стента- тръбичка с прорези, лазерно изрязани, Диаметър на стента: 2.0-4.0 мм, Дължини на 
стента: 10, 18, 38,57, 76 мм, Дебелина на страта:2.0-2.5; 3.0-3.5мм, 4.0мм, Със система за 
пренос на стент: OTW, 4Fr, с използваема дължина на шафта 120 и 150 см, съвместимост 
на водача 0.014'' 180,00 лв 

030700   

Система за периферно стентиране с отделяне на еверолимус Стент: изработен от сплав 
платина – хром, включен в системи за подаване Monorail и OTW; Налични дължини на 
стента в мм: 12,20,28,38; Налични диаметри на стента в мм: 2.25,2.50, 3.00,3.50,4.00; 
Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 
еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 144см; 
Предназначен за водач <0,014 инча (0,36 мм); Балон: нов двупластов, изработен по 
иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, 
осигурява подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; два 
рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; 
Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално налягане на 180,00 лв 



разрушаване: 18 atm -1827 kPa Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от 
полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на 
адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от 
полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуородид-ко-
хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус 

030800   

Ендопротеза за илиачни артерии, съдържаща два компонента – имплантируем метален 
стент и система за въвеждане. Стентът е изграден от жичка от биомедицинска суперсплав, 
вплетена в тубуларна мрежеста конфигурация. Тази конфигурация на дизайна създава 
стент, който е гъвкав, податлив и саморазгъващ се. Системата за въвеждане се състои от 
система от коаксиални тръбички. Външното стъбло от ПТФЕ служи за задържане на стента, 
докато не бъде отдръпнато по време на разполагане. Външното стъбло може да сгъне 
стента обратно най-много два пъти след частично разполагане на стента. 
Радиоконтрастната маркерна лента на външното стъбло улеснява позиционирането на 
външното стъбло по време на процедурата. Радиоконтрастните маркерни ленти, 
разположени във вътрешната част, в близост до проксималния и дисталния край на стента, 
улесняват изобразяването по време на разполагане. Радиоконтрастната маркерна лента, 
разположена в средна позиция върху вътрешната тръбичка, действа като ограничителна 
маркировка при разполагане. Полиамидната вътрешна тръбичка на коаксиалната система 
съдържа централен лумен, който побира водач от 0.035 инча (0.89 мм). Тръбичка от 
неръждаема стомана е позиционирана на проксималния край на вътрешната тръбичка. 
Клапа, прикачена на проксималния край на външното стъбло се плъзга по дължината на 
тръбичката от неръждаема стомана, за да улесни разполагането и евентуалното обратно 
сгъване на стента. Инструментът може да бъде въведен през интродюсерно стъбло от 6F 
(2.00 мм). Ендопротезата е налична със следните диаметри: 6, 7, 8, 9, 10 мм. Два варианта 
в дължината на с-мата на доставка: къс – обща дължина 100см; работна дължина 75см и 
дълъг- обща дължина 160см; работна дължина 135см 180,00 лв 

030900   

Саморазтварящ  се стент, специално за каротидни артерии; 5 FR система; Дължина на 
системата 135 см; Водачи – максимален диаметър .014”, дължина 150-190 ; Непрекъсната 
радиална устойчивост; Системата за доставяне на стента е с нисък профил; Ro маркери; 
Възможност за репозициониране при частично разгънат стент; Висока флексибилност в 
области с неправилна анатомия 180,00 лв 

031000   

Ренални стентове Премонтирани стентове -Материал-Stainless steel 316L "AISI 304" - 
лазерна технология, с три платинени маркера на балона Ferromagnetism-none, MRI-safe, 
Foreshortening < 0.5%, Recoil < 2%, Radial force-exellent, Pushability and trackability-exellent, 
Nominal Pressure-6 Bars, Rated Burst Pressure-12 Bars, с размери: диаметър на стента - 5-7 
mm;дължина на стента-8-22 mm; диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на 
катетъра-140 cm 180,00 лв 

031100   

Периферни Стентове Саморазгъващи се стентове - Материал-Nitinol wire с платинени 
маркери на двата края на стента, с възможност за проксимално и дистално 
репозициониране на стента със следните размери: диаметри на стента от 4 до 10 mm; 
дължини на стента от 15 до 120 mm, дължина на носещата система-135 cm 180,00 лв 

031200   

НИТИНОЛОВ СЕЛФ ЕКСПАНДАБЪЛ СТЕНТ, затворен тип клетки, технология доставяща 
система /FREE STYLE TECHNOLOGY/, прав и конусовиден вариант Вариабилна радиална 
сила и твърдост в различните части- в проксималния и дисталния край с по-голяма 
флексибилност, а в средата с по-голяма радиална сила. 8F водещ катетър; 5,4 F въвеждащ 
профил. МИНИМАЛНО СКЪСЯВАНЕ-4,5-7,5%, Метално покритие на 14-25%.Прав и скосен 
вариант 180,00 лв 

031300   

Саморазгъващ се стент от нитинол, ОТW система  съвместима с 0.035" водач и 6 и 8 F 
въвеждащ катетър,V-образен дизайн на оплетката, електрополиране на повърхноста за 
предпазване на дефекти, подобрена система предпазваща от прегъване и счупване на 
стента, външен слой от TiO, Минимално скъсяване /1,9%/ , Радиална сила 3 Нютона, 
доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращ,ретрактиращ и оплетен 
вътрешен слой.Изцяло нова ергономична дръжка. Увеличение на 27% от пациентите със 
стеснени и извити съдове 180,00 лв 

031400   

Саморазгъващ се стент от нитинол, с триаксиална технология;системата е съвместима с 6 
и 8 F въвеждащ катетър,V-образен дизайн на оплетката, електрополиране, външен слой от 
TiO, Минимално скъсяване /1,9%/,Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща 
се от три слоя-стабилизиращ, ретрактиращ се и оплетен вътрешен слой.Дължина на стента 
-120-150 мм.и диаметър от 5мм до 8 мм.Размери: от 5,6,7,8,мм. диаметър и дължина на 
стента -120 и 150мм. Дължина на шафта - 80,135см 180,00 лв 

031500   

Саморазгъващ се периферен стент с отворен тип клетки за по-голяма флексибилност - 
кобалт хром, иридиеви маркери на вътрешния катетър, 3 танталови маркери на върха на 
стента, съвместим с  5F катетър и водачи 0,018" и 0,021", дължина на катетъра - 80 и 120 180,00 лв 



cm; р-ри стент:  диаметър - 5, 6, 7, 8, 9 и 10 mm; дължина - 30, 40, 50, 60, 80, 120, 150, 180, 
и 200 mm 

031600   

Материал - Нитинол, лазерно изрязан от едно тяло и елекотрополиран, без запояване; 
Сегментна микромрежеща технология: клетката с размер -0,13” и отворена оплетка със 
специфичен дизайн: Всеки циркумферентен ринг е с размер 2 мм и се състои от 36 страта; 
радилана сила – 1,41 N/cm ; 6 алтернирани моста, всеки ринг е свързан с 6 връзки; дизайн 
връх-към - долина (Peak-to-valley) ; наличие на 6 микро-маркера от тантал от всеки край на 
стента; проксимално и дистално 1 мм разширяване от двата края; Скъсяване до- <5% ; 
Дръжка – „twist and shift” – завиване за микроконтрол при разтваряне  за първите 
сантиметри и лост за издърпване за бързо разтваряне; Препоръчан размер на 
интродюсера 180,00 лв 

031700   

Избор на материал – 316L неръждаема стомана/ кобалт-хром L605; Лазарно изрязан от 
едно тяло и електрополиран; монтиран върху балон 0.035”, 0.018” или 0.014”; затворена 
оплетка с размер 1,58 мм2  - 86% отворено пространство със  S или  N “Flexsegments” 
Диаметър адаптируем дизайн със 7 клетки на окръжност 180,00 лв 

031800   

Материал - Нитинол, лазерно изрязан от едно тяло и елекотрополиран, без запояване; 
Саморазтвярящ се, Биосъвместим и MRI съвместим, рентгенопозитивен; Нисък 
преминаващ профил – за 5 – 8 мм диаметър – препоръчан 5F интродюсер и за 9-10 мм – 
6F интродюсер; Водач – 0.014”; Сегментна микромрежеща технология, която се състои от: 
Малък размер на клетките (0,13”)0020 и Оптимално отворена клетка; Всеки 
циркумферентен ринг е с размер 2 мм и се състои от 36 страта; Висока радилана сила – 
1,41 N/cm ; 6 алтернирани моста, всеки ринг е свързан с 6 връзки за по-голяма стабилност 
по дължина - <5% скъсяване; Дизайн връх-към- долина (Peak-to-valley) Проксимално и 
дистално 1 мм разширяване от двете страни на стента портив миграция при разтварянето 
и моментално позициониране към стената на съда 180,00 лв 

031900   

Периферен стент– Саморазгъващ се нитинолов стент със структора тип разрязана тръба с 
3 връзки на сегмент.Метално покритие от 10% до 25%.Използвана дължина 
85см/135см.Размер на шафта 6 FR..Съвместим с водач 0,035“.Опрона дебелина на стента 
0,0085“(215микрометра).Опорна ширина на стента (главен сегмент) – 113 ,135,160 
микрометра. Маркери от Platinum / Iridium 180,00 лв 

032000   

Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент с индикации за стентиране на 
SFA/Феморопоплитеална артерии; Медикамент: ПаклитакселМатериал: Нитинол със Z-
клетъчен дизайн на стент; Дължина на система: 80/125см; Диаметър на стент: 5/6/7/8mm;  
Дължина на стент: 40/60/80/100/ 120mm;  Съвместим с водач: .035”; Препоръчителен 
интродюсер: 6Fr 180,00 лв 

032100   

Саморазтварящ се венозен стент с индикации за стентиране на  Илеофеморална вена;  
Материал: Нитинол; Дължина на система: 80/120смДиаметър на стент: 14/16mm; Дължина 
на стент: 6/10/14cm; Съвместим с водач: .035”; Препоръчителен интродюсер: 7Fr 180,00 лв 

032200   

OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за 
стентиране на Илиачна/SFA /Феморопоплитеална артерии; Материал/дизайн на стент: 
Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на 
система: 80/125см; Диаметър на стент: 5/6/7/8/9/10mm; Дължина на стент: 
20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm; Съвместим с водач: .035”; Препоръчителен 
интродюсер: 6Fr 

1 440,00 
лв 

032300   

OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за 
стентиране на Илиачна артерия; Материал/дизайн на стент: Нитинол / Отворени клетки с 
хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80 / 125cm; Диаметър: 
12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен интродюсер - 
6Fr 600,00 лв 

032400   

RX/OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за 
стентиране на: Илиачна/Каротидна артерия Материал/дизайн на стент: Нитинол/Отворени 
клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80/125см; 
Диаметър на стент: 4/5/6/ 7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80mm; Съвместим с 
водач: .018”; Препоръчителен интродюсер: 5Fr 600,00 лв 

032500   

RX/OTW премонтиран балонно-разтварящ се периферен стент с индикации за стентиране 
на: Ренални/Периферни артерии; Материал/Дизайн на стент: Неръждаема 
стомана/Хибриден дизайн;  Дължина на система: 80/135см;  Диаметър на стент: 
3/4/5/6/7/8mm Дължина на стент: 12/16/20/24/30/40/60mm; Съвместим с водач: .014""/ 
.018”/.035"". Препоръчителен интродюсер: 5/6/7/8/9Fr 180,00 лв 

032600   

Материал на Стента: 316LVM , Тип на Стента: Перфориран, отворена клетка, Дебелина 
/Широчина на стратове: 0.0063” (0.16 mm) / 0.0065’’ (0.165mm), Cпециално проектиран за 
постигане на най-отдалечени инфра-поплитеални лезии, Дизайн на балона: OTW балон 
катетър, Материал на балона : Polyn-P, Характеристики: Високоустойчив, флексибилен, 180,00 лв 



лесно проследим, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване: 1.4µg/mm2, Напълно 
биоразградима матрица за времево контролирано освобождаване на лекарството в 
рамките на 6 седмици, Водач: 0.035‘‘, Налягане (atm) : NP = 6, RBP= 10-16, Проксимален и 
дистален рентгенопозитивен маркер , Профил на върха:  0.035‘‘, Интродюсер 5F  за 
диаметър 4.00, 5.00, 6.00mm, Интродюсер 6F  за диаметър 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00mm , 
Дължина на катетъра:  80, 135cm, Диаметри:   4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00mm, Дължини:  20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm 

032700   ПЕРИФЕРНИ ГРАФТ СТЕНТОВЕ   

032800   

Балон разгъващ се стент-графт с два основни размера и възможност за постдилатация За 
лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия с дължина >= 3 см или 
калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 см) и запушване на илиачните съдове с 
диаметър 7-12, с изключение на атеросклеротични артериални аневризми и травматични 
увреждания на  съд в периферните съдове с диаметър 5-12 мм; Състои се от две 
части:саморазтварящ се стент и система за доставяне Unistep Plus; Ендопротезата се 
състои от мрежа оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска 
супврслав, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Системата за 
доставка есъвместима с 0,035’’ водач; Размери за напълно разгънат стент – диаметър в 
мм: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14,0; дължини в мм: 20; 30; 50; 70 300,00 лв 

032900   

Предназначен е за имплантиране при коарктация на аортата , най-често при стеноза на 
аортата или при аневризма водеща до коарктация на аортата. Стента е съставен от 0.013 
инча платинено – иридиева нишка  , оплетена зигзаобразно.Нишката е съединена с лазер 
при всяка връзка , която е покрита с 24К злато.Позволява разширение от 12.0мм до 
24.0мм.Стента е с PTFE покритие 75,00 лв 

033000   

Периферен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно 
покритие.Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете –0.135 x 0.145 mm 
(SV), 0.145 x 0.145 mm (MV) , 0.165 x 0.145 mm (LV);, GW 0.035”; размер на шафта 5 F; 
Маркери на балона от платина/иридйй, NP 9 bar O 5.0 - 7.0 mm, 8 bar O 8.0 - 10.0 mm; RBP 
13 bar O 5.0 - 7.0 mm 12 bar O 8.0 - 10.0 mm; диаметър - 5.0 , 6.0 mm (SV), 7.0 , 8.0 mm (MV) 
, 9.0 , 10.0 mm (LV) и дължина - 18, 22, 28, 38, 58 (SV), 8, 23, 27, 37, 57 (MV) ,  27, 37, 57 (LV) 150,00 лв 

033100   ПЕРИФЕРНИ МИКРОКАТЕТРИ   

033200   
Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 
0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-иридум маркери 100,00 лв 

033300   
Crossing катетър за периферни хронични тотални оклузии, варианти-флексибилен и 
стандартен, дължина 150см, съвместим с водач 0,014'', за интродюсер мин. 5F 100,00 лв 

033400   

Микрокатетър за периферни и екстракраниални процедури - хиперселективен 
микрокатетър , с М-хидрофилно покритие върху външното полимерно покритие, SUS braid 
технология, дължина 110см-130 см/коаксиална опциа-водач 0.021"+RO marker 2.8F/, 150см 
дистален профил 2,4F, проксимален профил 2,7F, вътрешен диаметър 0,022"(0,57мм) 50,00 лв 

033500   

Периферен опорен катетър - периферен катетър за добра опора, съвместим с 4Ф 
въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 см, двойно оплетен със 
стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1мм от върха и други 2 
щамповани на 40мм и 60мм от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40см 
хидрофилно покритие-М коут.Последователно изтънен връх.Изключителна устойчивост на 
кинк,добра опора при преминаване на комплексни лизии.Ангулиран профил удобен за 
намиране на true lumen и навигиране през бифуркации 100,00 лв 

033600   

Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана, позволяваща високи нива на тласък. 4 
рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и хидрофилно покритие на 
дисталната част – 40см. Размери и конфигурации: прав/извит – 2.6Fr  и дължини - 65, 90, 
150cm;  прав/извит - 4.0Fr и дължини 90, 135, 150cm 100,00 лв 

033700   

Суперселективен катетър използван за диагностични и интервенционални коронарни и 
периферни процедури. 5 транзитни зони на гъвкавост. Хидрофилно покритие. Възможност 
за оформяне на върха на ръка без използване на пара. Конструкция от неръждаема 
стомана позволяваща контрол без пречупване. Вътрешен диаметър, позволяващ 
използването на емболизиращи частици, сфери и микрокойлове – включително .018 
емболизационни койлове. Размери – 2.5/2.8F; Вътрешен диаметър: .021"/.025"; Дължина: 
100/110/135/150cm 100,00 лв 

033800   СИСТЕМИ ЗА ПРОТЕКЦИЯ ОТ ДИСТАЛНА ЕМБОЛИЗАЦИЯ   

033900   
 Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0мм, с дължина на 
катетъра 320/190см и диаметър 0,36мм, съвместима с водачи 0,014" и 0,018" 330,00 лв 

034000   

Двойно-оклузионна система за проксимална церебрална защита, Профил на дисталния 
шафт - 5F, Обхват на оклузия на балона - до 13mm (CCA проксимален балон); до 6mm 
(ECA дистален балон), Материал на балона - еластомерен каучук, Съвместим с 8F и 9F 82,50 лв 



въвеждащ катетър, Изходящ порт на работния канал дисталeн на CCA балон  Mo.Ma Ultra ( 
уред за церебрална защита) 

034100   

Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър- 3,5 - 5,5мм; Monorail 
Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с платинена халка; 
Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на водача 90cm 300cm; .014” 
stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край е снабден с PTFE вътрешено 
покритие ; .030” проксимален стоп с висока Ro видимост; Автостоп предотвратяващ 
вклиняването на върха ; Проксимални маркери на ствола на 87cm и  97cm от дисталния 
край (90 и 100 cm от върха); Последните 20 см от дължината са със силиконово покритие 165,00 лв 

034200   

Филтър за тромби, с диаметър 5,0-7,2мм., диаметър на съдовете 2,5-4,8мм и 4,0-7,0 мм., 
дължина на филтъра 19-23 мм., големина на порите на филтъра - 120µМ 2,8 - 3.2F crossing 
профил, 0.014” - избор на 3 вида водачи, които са независими от филтъра, 
Рентгенопозитивна рамка на филтъра, мембрана от найлон и хидрофилно покритие, 
дължина 190см или 315см 165,00 лв 

034300   

Филтър от полиуретанова мембрана с пори с размер 100µm, дължина от 11,1 мм. и размер 
5 до 8 мм и обем от 0.07сс; Мембраната е разпъната върху 8 нитинолови страта;  4 
маркера за визуализиране и оптимален контрол на мембраната, както и проксимален и 
дистален маркер; Нисък преминаващ профил от 3,2 F до 4 F; Много къса дистална част – 
3,5 см.; Дължина на системата 180 см. с водач 0.014” 165,00 лв 

034400   СИСТЕМИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ПУНКЦИОННОТО МЯСТО   

034500   

Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез 
екстраваскуларен, водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 1.3 ± 2.3 
минути. Размери: 5F-сив, 6/7F-зелен 40,00 лв 

034600   

Устройство за компресия при радиален достъп за прецизно и сигурно ниво на  
компресията.Бутон за компресия и декомпресия със скала.Прозрачен дизайн за по-добър 
визуален контрол.. Декомпресиращ бутон за сигурност и индикатор за време. Прецизно 
регулиране и контрол на нивото на компресия 200,00 лв 

034700   Система за компресиа на пункционното място при трансрадиален достъп – с въздух 200,00 лв 

034800   

Система за компресиа на пункционното място при трансрадиален достъп – със въртеливо 
устройство.  Лимитиране на  риск от оклузия на радиалната артерия. Оптимизиране на 
времето за ползване 200,00 лв 

034900   УСТРОЙСТВА ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЦИРКУЛАЦИЯТА   

035000   

Микропримки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 2.3Fr - 3Fr, с 
"shape memory" дизайн, нитинолов шафт 175/200см и златно покритие на примката - 
размери 2, 4 и 7мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 150/175см катетър с 
1.5 извивка в дисталния край 12,50 лв 

035100   

Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 4/6 Fr, с "shape 
memory" дизайн, нитинолов шафт 120см и златно покритие на примката - размери от 5мм 
до 35мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102см катетър с 1.5 извивка в 
дисталния край 12,50 лв 

035200   ДРУГ КОНСУМАТИВ   

035300   

Емболизиращи микросфери  - "Компресирани микросфери за периферна емболизация на 
хипервазкуларни тумори и AVM’s , спринцовките са със цветни кодове със съдържание на 
емболо агента в 2 мл; изпитан материал : хидросферите са базирани на PVA* макромер 
/*поливинил алкохол/; предпочитан дизайн: идеално калибрирани микросфери за повече 
цели при емболизацията, ефективност при дистално запушване /оклузия/; не животински 
произход и напълно синтетични сфери; свиваеми са и временно деформиращи се за лесно 
доставяне (усвояване); сферите са оцветени в синьо  за идеално визуализация по време 
на подготовката и инжектирането; цветни кодове на спринцовката за директен избор на 
правилния размер - 100-300 микрона /0.010""вътр.диаметер катетър/-  в жълт цвят; 300-500 
микрона/0.014""вътр.диаметер катетър/  - син цвят; 500-700 микрона/0.021""вътр.диаметер 
катетър/ - червен цвят; 700-900 микрона /0.023""вътр.диаметер катетър/ - зелен цвят; 900-
1200 /0.035""вътр.диаметер катетър/- пурпурен цвят” 200,00 лв 

035400   

Eмболизационни спирали с хидрогел и механично откачване - Емболизационна система за 
периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала 
комбиниранс с увеличаващ обема си хидрогел, запълващ пространството по най-малкото 
съпротивление.Предизвиканата съдова оклузия е трайна и качествена и не разчита на 
образуването на тромб-формация. Придвижването им в съда се извършва с помощта на 
обикновен водач.Два вида системи - 0.018" и 0.035 с дъжини и диаметри както следва: за 
0.018" дължини - 2-4-6-10-14 и диаметър на примката - 2-3-4-5-6-8-10. За 0.035":дължини - 
4-6-10-14 и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Приложими с микрокатетър с вътрешен 
диаметър 0.53-0.58 мм за система 0.018" и 1.04-1.19 мм за система 0.035" 200,00 лв 



035500   

Eмболизационни хидрогелни спирали и 3 измерни сфери с контролирано  откачване - 
Емболизационни системи с контролирано електрическо освобождаване за периферни 
съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала комбинирана с 
увеличаващ обема си хидрогел,както и само платинена нишка с възможност да заеме 3 
измерен обем за покриване аневризми и артериален  съдов лумен . Два вида системи за 
хидрогел спирали - 0.018" и 0.035" с дъжини и диаметри както следва:  за 0.018" дължини - 
5-10-15-20-30 и диаметър на примката -3-4-5-6-8-10-12-15-20. За 0.035": дължини - 5-10-12-
15-20-30  и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Размери за обем заемащата платинена 
нишка 0.018" :  диаметър - 8-10-14-20, дължина - 20,26,34,50  Приложими с контролер за 
електрическо  освобождаване съвместим с двете системи.Дължина на водача - 150 см и 
вътрешен лумен на катетъра - 0.51мм 200,00 лв 

035600   

Емболизационни частици перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и 
артериални/венозни малформации. Размер на частиците в микрони по опаковка/цвят: (90-
180/черен, 180-300/зелен, 300-500/лилав, 500-710/червен, 710-1000/син, 1000-
1400/оранжев, 1400-2000/жълт) 200,00 лв 

035700   

Емболизираща спирала. Материал – инконел и синтетични фибри. Спиралата е 
премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с 
диаметър - .035" и .038". Диаметър на емболията–  2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20mm при .035",  и 
3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45mm при .038" 200,00 лв 

035800   

Емболизираща спирала.Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с 
катетри с крайна дупка с диаметър - .018 и .035 инча. Диаметър/дължина на емболията–  
2/3/4/6/8/10mm и 2/3/4/6/8/10при .018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm и 
4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при .035" 200,00 лв 

035900   Емболизиращи спирали - .035/.038", дължина: 4/5/6cm и диаметър: 3/4/5/6/7/8/10/12mm 300,00 лв 

036000   

Биполярен пейсиращ катетър - с / без балон. Размер: 5F; Дължина на катетър: 110cm; 
Широчина на електрод: 3mm; Капацитет на раздут балон: 1cc с максимален диаметър: 
9mm. Разстояние между електрод: 10mm 50,00 лв 

036100   

Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 
40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 5/10/20/30/40/50cm за 
5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); рентгенопозитивни маркери в 
проксималната и дисталната част на инфузионния участък 12,50 лв 

036200   

Периферен инфузионен катетър с конусовиден връх; диаметър 2,9F, дължина на катетъра 
150/180cm; дължина на инфузионния участък 5/10; съвместим с водач 0,018''; 
рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък 12,50 лв 

036300   
Инфузионен водач, 0,035''; дължина 145/175cm; дължина на инфузионния участък 
6/9/12cm; със спирално разположени отвори 12,50 лв 

036400   Сет за перикардиоцентеза с размери 6fr и 8,3fr 12,50 лв 

036500   

Сет за перикардиоцентеза с включена пункционна игла 18G, 120 mm. Съдържа: 
Пункционна игла 18G, 120 mm, Дренажен катетър с мандрен, Дилататор  F6 с разцепващи 
се интродюсерни маншети, Канюла  размер 0.9х70мм, Скалпел за еднократна употреба , 
Торбичка за секрети с обем 1500 мл, Помпено устройство, Спринцовка  с луер-лок 50мл, 
Спринцовка  с луер-лок 10мл, Диагностичен водач J3, Покривна кърпа 25,00 лв 

036600   Камера за инвазивно налягане, съвместима с хемодинамична станция Mennen 250,00 лв 

036700   КАТЕТРИ ЗА ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   

036800   Ултразвуков катетър с електронно генериране на образ 450,00 лв 

036900   Ултразвуков катетър с механично генериране на образ 150,00 лв 

037000   Катетър за оптично-кохерентна томография - тип 1 150,00 лв 

037100   Катетър за оптично-кохерентна томография - тип 2 150,00 лв 

037200   ИНФЛАЦИОННИ УСТРОЙСТВА:   

037300   

 Кит с инфлатор за налягане, с вместимост 20 мл и с поликарбонатнo тяло, ергономична 
дръжка тип пистолет, заключващ механизъм чрез спусък; трипътен спирателен кран, Y-
конектор - 0.0125", ротаторна хемостатична, клапа, ангиографска игла със заострен луер за 
лесен достъп и торкер, препоръчително налягане 300psi 75,00 лв 

037400   

Баланс при бързо раздуване и прцизен контрол; налягане от 0-28 ATM (0-2836 kPa), 
Разновидности: LI-10 – за еднокартна употреба;  спринцовка 10куб; LI-WG - за еднокартна 
употреба;  спринцовка 10куб и манометър; LI-WG - за еднокартна употреба;  спринцовка 
20куб и манометър 75,00 лв 

037500   20куб раздуващо устрйство; /опаковка по 1бр или 5бр./ 75,00 лв 

037600   
Спринцовка с манометър - ергономична дръжка тип „Пистолет” и Quick – Latching 
механизъм за стопиране 75,00 лв 

037700   Инфлатор за високо налягане - Инфлация на балона максимум до 40 бара 50,00 лв 



037800   
Инфлатор – дефлатор – Специален консуматив за PTCA  , ангиографска манометър 
спринцовка с аналогов механизъм – 30 атм. 50,00 лв 

037900   

Инфлационна манометър спринцовка за PTCA; обем 25 мл; до 30 атмосфери; с 30 см 
линия за високо налягане с трипътно спирателно кранче; лесно заключващ се механизъм с 
крилца 50,00 лв 

038000   КОНСУМАТИВИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ   

038100   
Катетър за ренална денервация, еквивалентен за система RDN, съвместим с 5Fr RF сонда. 
Ефективна дължина 108 см, подвижен връх, монополярен платинов електрод 300,00 лв 

038200   
Катетър  за РФ аблация с дължини 105см/феморален/ и 155см /радиален / с конекторен 
кабел. Диаметър на шафта - 4F за двете дължини 200,00 лв 

038300   

Неразтеглив OTW балон катетър с 4-8 електрода от външната страна, за ренална 
денервация; Диаметри 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм и 7,0 мм, дължина на балона 25 мм и обща 
работна дължина приблизително 90 см. Съвместим с: интрадюсер 8Fr (2,67mm); водачи 
0,014“ (0,35 mm) или 0,018“ (0,46 mm); Размери на артерията: 3 – 7мм 100,00 лв 

038400   
Пет електроден катетър за радифреквентна денервация с избор на работещия/те 
елетрод/и и система за охлаждане 100,00 лв 

038500   КОНСУМАТИВИ ЗА АОРТНА ВАЛВУЛАПЛАСТИКА   

038600   

Балони за  аортна валвулопластика - материал-polyamide organic polimer "Grilamid L20G" 
технология-Rapid Exchange (RX),"Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal 
Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars 22,50 лв 

038700   

Перкутанен транслуминален катетър за валвулопластика.Дилатационен балонен катетър с 
коаксиална конструкция , нисък профил и лесно маневрен.Тялото  на катетъра е 
полимерно.Балона е  от термопластичен еластомер.Маркери от 
платина/иридий.Съществува в  конфигурации с балонни дължини от 1.0 см до 10.0 см. и 
диаметри от 2.0 мм. до 25.0мм 22,50 лв 

038800   

Перкутанен транслуминален катетър за валвулопластика.Катетъра е с коаксилен шафт , 
гъвкав дистален връх и нисък профил.Три платинени маркери за визуализация – 2 в 
раменете на балона и 1 в центъра на балона.Диаметър на балона от 10.0мм. до 30.0 
мм.Дължина на балона от 3.0 см. до 6.0 см.Дължина на катетъра 110 см и водач 0.035 инча 22,50 лв 

038900   

Балон в балон.Използва се за стент при съдове над 8мм.Вътрешен балон една втора от 
диаметъра на външния балон.Вътрешен балон е 1.0 см.по – къс от външния 
балон.Вътрешен балон е за 4.5 до 5.0. атмосфери.Четири маркера по дължината на двата 
балона.Дължина на шафта – 110 см и използван водач 0.035 инча.Диаметър на балона от 
12.0 мм. до 24 мм.Дължина на балона от 2.5 см. до 4.5 см 22,50 лв 

039000   

Перкутанен транслуминален катетър за валвулопластика.Дилатационен катетър с високо 
налягане, коаксилано конструиран.Балон с високо налягане , за резистентна 
стеноза.Балона е с нисък профил на дефлация и използва най-малък 
интродюсър.Диаметър на балона от 2.0мм. до 40.0 мм.Дължина на балона от 2.0 см. до 6.0 
см.Използвани дължини : 85 см , 90 см , 100 см , 120 см 30,00 лв 

039100   КОНСУМАТИВИ ЗА МИТРАЛНА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА   

039200   
Inoue balloon/set за перкутанна митрална валвулопластика. Диаметри на балона: 26mm–
30mm, 24mm–28mm, 22mm-26mm, 20mm-24mm, 20mm-22mm, 18mm-20mm 20,00 лв 

039300   Сет за трансспетална катетеризация тип Mullins 20,00 лв 

039400   КОНСУМАТИВИ ЗА МИОКАРДНА БИОПСИЯ   

039500   Биоптом с щипка – тип 1 7,50 лв 

039600   Биоптом с щипка - тип 2 7,50 лв 

039700   КОНСУМАТИВ ЗА АНГИОГРАФСКА МАСА   

039800   

Ангиографски сет, осигуряващ радиален и феморален достъп. Стерилен, нетъкан текстил, 
специално импрегниращо и абсорбиращо третиране, включващ: ангиочаршаф с два отвора 
и странични прозрачни зони за управление - 240/330 см - 1 бр., 1 бр. покривка за ОП маса 
150x140cm, 75x140cm абсорбираща част, тризонови адхезивни чаршафи: 50/50 - 1 бр.; 
100х150 - 1 бр., абсорбираща подложка 56/80 - 1 бр., кърпи - 2бр. 400,00 лв 

039900   

Стерилни еднократни ангиографски престилки, метод на производство –spunlace- течен 
репелентен нетъкан материал,от вискоза и полиестер. Без естествен или изкуствен латекс. 
Велкро връзки около врата. Дълги и еластични ръкавели с двойно припокриване на гърба. 
С две кърпи за ръце в стерилна опаковка с вакуум технология. Отговарящи на 
изискванията на Европейската  директива EN13795 600,00 лв 

040000   
Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма, непропусклив за течности, въздух и 
микроорганизми, с диаметър 75 см или 140 см 400,00 лв 

040100   КОНСУМАТИВ ЗА РОТАБЛАЦИЯ:   

040200   Катетър за Ротаблатор, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 75,00 лв 



2,15; 2,25; 2,38; 2,50 

040300   
Катетър за Ротаблатор плюс адвансер, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 
1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50 75,00 лв 

040400   Водач за Ротаблатор тип флопи, дължина 325см, диаметър- 0,014"(0,36мм) 15,00 лв 

040500   Водач за Ротаблатор тип екстра съпорт, дължина 325см, диаметър- 0,014"(0,36мм) 15,00 лв 

040600   Адвансер за Ротаблатор 40,00 лв 

040700   ВЕНА КАВА ФИЛТЪР   

040800   

Перманентни и временни (до 23 дни); 6F нитинолов филтър, за поставяне Феморално или 
Юголарно ( един и същи комплект) и за Антекубитално поставяне; Индикация до 30 мм 
диаметър на вената; дизайн – нитинолова симетрична двойна кошница, с дълги стратове; 
временната - изважда се без нужда от специални системи, само с обикновенно ласо за 
изваждане на чуждо тяло и водещ катетър; OptEase /TrapEase 36,00 лв 

040900   

Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален 
интродюсер, хидрофилен дилататор и трипътно кранче. Възможност за изтеглянe на 
филтъра през феморален/югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 жички. Максимален 
диаметър на филтъра – 30мм. Дължина на филтъра – 48мм. 7.0F интродюсер с 
рентгеноконтрастен връх. Дезиле – 8.5F и дължина – 65см 36,00 лв 

041000   БАЛОНИ ЗА ИНТРААОРТНА КОНТРАПУЛСАЦИЯ   

041100   

34cc - 7.5 Fr балон; обем-34cc; вместима дължина-72.3см; диаметър на балона-15.0мм; 
номинална дължина на балона-219мм; ко-луменен дизайн на шафта на катетъра с размер 
на лумена-0.027''; балонът е с мембрана от дуратан; не съдържа латекс; размер на 
интродюсера 7.5Fr; водач: 0.025'' 145см 3мм J неръждаема стомана  с PTFE покритие 17,50 лв 

041200   

40cc - 7.5 Fr балон; обем-40cc; вместима дължина-72.3см; диаметър на балона-15.0мм; 
номинална дължина на балона-258мм; ко-луменен дизайн на шафта на катетъра с размер 
на лумена-0.027''; балонът е с мембрана от дуратан; не съдържа латекс; размер на 
интродюсера 7.5Fr; водач: 0.025'' 145см 3мм J неръждаема стомана  с PTFE покритие 17,50 лв 

041300   

40cc – фирбооптичен 7Fr балон, обем 40cc, вместима дължина- 71.4см; диаметър на 
балона-15.0мм; номинална дължина на балона 258мм; ко-луменен дизайн на шафта на 
катетъра с размер на лумена-0.020''; балонът е с мембрана от дуратан; не съдържа латекс; 
размер на интродюсера-7Fr; водач: 0.018'' х 145см х 3мм J неръждаема стомана  с PTFE 
покритие 17,50 лв 

041400   

34cc- фирбооптичен 7Fr балон, обем 34cc, вместима дължина- 71.4см; диаметър на балона 
– 15.0мм; номинална дължина на балона 219мм; ко-луменен дизайн на шафта на катетъра 
с размер на лумена-0.020''; балонът е с мембрана от дуратан; не съдържа латекс; размер 
на интродюсера-7Fr; водач: 0.018'' х 145см х 3мм J неръждаема стомана  с PTFE покритие 17,50 лв 

041500   

8 Fr балон, обем 50cc, вместима дължина- 72.3см; диаметър на балона – 17.4мм; 
номинална дължина на балона 258мм; ко-луменен дизайн на шафта на катетъра с размер 
на лумена-0.027''; балонът е с мембрана от дуратан; не съдържа латекс; размер на 
интродюсера-8Fr; водач: 0.025'' х 145см х 3мм J неръждаема стомана  с PTFE покритие 17,50 лв 

041600   СИСТЕМИ ЗА АОРТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ   

041700   

Проксимален компонент на торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. 
Избор на проксимален стент (с или без закотвящи се рамене). Диаметри от 28 до 42mm. 
Дължини от 120 до 216mm, в зависимост от диаметъра. Инртродюсер с външно 
хидрофилно покритие и размер 20 до 22F, в зависимост от размера на стент градта. 
Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на 
стент графта 80,00 лв 

041800   
Проксимален удължител за торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. 
Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42мм. Дължини - 77, 80 и 81мм. Интродюсер 20 и 22F 80,00 лв 

041900   

Разклонено главно тяло на абдоминален стент графт. Стентове изработени от неръждаема 
стомана. Графт изработен от тъкан-полиестер. Закотвящи се корони против миграция. 
Диаметри от 22 до 36mm. Дължини от 82 до 149mm, в зависимост от диаметъра. 
Инртродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18 до 
22F, в зависимост от големината на стент графта. Спусъчно освобождаване, позволяващо 
препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта 80,00 лв 

042000   

 Илиачни крака за стент графт. Графт материал изработен от тъкан-полиестер. Диаметри 
от 9 до 24мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак от 39 до 122мм, в 
зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14 и 16F в зависимост от диаметъра 
на илиачния крак 80,00 лв 

042100   
Стент за аортна дисекация – тип Б. Дължина 4, 6 и 8мм и диаметър 36 и 46мм. Спусъчно 
освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стента 80,00 лв 

042200   
Балон за временна емболизация на аорта или за експанзия на аортна протеза. Размери на 
катетъра – 10F при 100 и 120cm дължина. Препоръчителна големина на интродюсера – 10,00 лв 



14F. Съвместим с водач - .035 инча. Максимален диаметър на балона при раздуване – 32 и 
40мм (34 и 40cc) 

042300   

Водач тип - мандрил от неръждаема стомана със златен рентгенопозитивен и гъвкав връх 
за аортни интервенции. Диаметър .035инча. Дължина на гъвкавия връх – 4см. Дължина на 
водача 260 или 300см. Възможност за прав, извит и двойно извит връх 5,00 лв 

 Общо: 
75 069,00 

лв 

   

Обособена позиция 2 - Eлектрокардиостимулатори  

№ Наименование 

Стойност 

на 

гаранцията 

(лв) 

000100   Еднокухинни стимулатори:   

000200   

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна честота; 3 
вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична 
настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на 
прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал; с възможност за 
препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с 
възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща 
всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; 4 записа 
на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години; 97,50 лв 

000300   

Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSIR- без 
електрод Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Автоматично 
избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Система 
за редуциране деснокамерното стимулиране до 80% за предпазване от предсърдно 
трептене. Система за едномоментно, едноекранно проектиране на всички данни за 
пациента, стимулатора и електрода с възможност за принтиране. Ventricular capture 
management system. Система за мониториране на електрода. 97,50 лв 

000400   

Еднокухинен пейсмейкър  VVI-R пейсинг. AutoCapture пейсираща система, която осигурава 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо 
превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение)-Omnisense. Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза;Избягва 
смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата 
амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. 
Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години. 65,00 лв 

000500   

Eднокухинен кардиостимулатор  VVI-R пейсинг със Система за автоматично улавяне на 
ритъма, Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична 
мярка за почивка,  Удължена хистереза,  Избягва смущенията от мобилните 
телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време на 
режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Максимален живот на 
батерията 16 г. 97,50 лв 

000600   Еднокухинен стимулатор + електрод с пасивна фиксация:   

000700   

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна честота; 3 
вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична 
настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на 
прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал; с възможност за 
препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с 
възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща 
всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа 
на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + електрод 
с пасивна фиксация; фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на 
стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 
15мм; силиконово покритие 135,00 лв 

000800   

Eднокухинен мултипрограмабилен кардиостимулатор с: възможност за телеметрия, 
холтерна функция и ЕФИ изследване, автоматично избиране на пейсиращия и полярен 
режим ,система за предпазване от предсърдно трептене и възможност за редуциране на 
деснокамерното стимулиране, нощна функция, система за камерно захващане- Ventricular 
Capture Management, капацитет на батерията- до 1.0 Ah.Обем на батерията- до 9,7 куб.см + 
комплект с биполярен електод с пасивна фиксация, полиуретан-силикон, кортикостероиден 
с дължина 45- 52 - 58 см, диаметър на електрода до 5,3 мм. разстояние от ринга до върха 
на електрода - до 17 мм. 135,00 лв 

000900   Еднокухинен пейсмейкър  VVI-R пейсинг. AutoCapture пейсираща система, която осигурава 135,00 лв 



адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо 
превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение)-Omnisense. Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза;Избягва 
смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата 
амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. 
Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години. В 
комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 съвместим, 
ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на електрода: Стероид-
елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава 
бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е 
прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално 
възпаление в чуждото тяло. Optim изолация, Fast-Pass обвивка, Пасивна фиксация, 
Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F, Прав 

001000   

Еднокухинен кардиостимулатор  VVI-R. Eднокухинен кардиостимулатор  VVI-R пейсинг със 
Система за автоматично улавяне на ритъма, Мултифункционален сензор на 
акселерометъра (уред за ускорение) Автоматична мярка за почивка,  Удължена хистереза,  
Избягва смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R 
вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на 
режима. Максимален живот на батерията 16 г. + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, 
IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: Стероид-
елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава 
бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е 
прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално 
възпаление в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. 
Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F. Прав. 90,00 лв 

001100   

Дигитален еднокухинен кардиостимулатор, тип VVIR Сензор с акселерометър за Rate 
Response. Автоматична система за анализ и съвет за терапия. Програмиране на нощна 
честота, Flywheel функция за плавно и постепенно регулиране на сърдечния ритъм IEGM с 
релюция 800 Hz. Хистограма на амплитудите на Р-вълните в атриален режим, хистерезис . 
Цялостно изследване за 17 секунди. Цялостна диагностика за < 1 секунда. Програмиране 
за < 2 секунди. Продължителност на живота на батерията: 10.4 години. Вид батерия: 
литиево-йодна (2.8 V, 1.4 Аh) комплект с електрод с пасивна фиксация 80,00 лв 

001200   Еднокухинен стимулатор + електрод с активна фиксация:   

001300   

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна честота; 3 
вида честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична 
настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на 
прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал; с възможност за 
препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с 
възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща 
всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа 
на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + електрод 
с активна фиксация и фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на 
стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 
10 мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 
1,8 мм. 270,00 лв 

001400   

Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSIR- Възможност 
за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване..Автоматично избиране на 
пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Система за редуциране 
деснокамерното стимулиране до 80% за предпазване от предсърдно трептене. Система за 
едномоментно, едноекранно проектиране на всички данни за пациента, стимулатора и 
електрода с възможност за принтиране. Ventricular capture management system. Система за 
мониториране на електрода+комплект с биполярен електод с активна фиксация, 
полиуретан-силикон, кортикостероиден с дължина 45- 52 - 58 см, диаметър на електрода 
до 5,3 мм. разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм. 351,00 лв 

001500   

Еднокухинен пейсмейкър VVI-R пейсинг. AutoCapture пейсираща система, която осигурава 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо 
превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение)-Omnisense. Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза;Избягва 
смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата 
амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. 
Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години в 
комплект с биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със 
следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните 270,00 лв 



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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид еулиране - съдържа 
монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 
електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се 
спирала - 2.0 мм. Прав електрод. 

001600   

Eднокухинен кардиостимулатор  VVI-R пейсинг със Система за автоматично улавяне на 
ритъма, Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична 
мярка за почивка,  Удължена хистереза,  Избягва смущенията от мобилните 
телефони.Пълно, автоматично  замерване на P/R вълновата амплитуда по време на 
режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Максимален живот на 
батерията 16 г. + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. 
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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано 
освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е 
импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера – 6 F. 
Външен диаметър 2.1 мм Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм. Прав електрод 
(Verity + Tendril 58) 270,00 лв 

001700   

Еднокухинен MRI стимулатор + Електрод за MRI: Еднокухинен пейсмейкър с честотна 
адаптация (акселерометър) съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонанс; 
автоматична проверка и конфигуриране на електродите при имплантация; алгоритъм за 
автоматична проверка на прага на захващане 2 пъти през деня или през определен 
интервал от 10 мин. до 24 часа; три вида честотни хистерези с цел намаляване излишното 
стимулиране на дясна камера; нощтна честота; горна честота на стимулация 200 уд/мин; 
запис на интракардиален сигнал - макс. 10 записа по 12 сек. всеки; повишаване и 
намаляване на сензорната честота в 1-10 стъпки; плавно намаляване на честотата след 
прекъсване на физическо усилие; живот на батерията над 15 години + Биполярен електрод 
съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с 
фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; 
активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; междуелектродно разстояние 10мм; 
диаметър 5,9 F 300,00 лв 

001800   Двукухинен стимулатор:   

001900   

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна честота; 
автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; 
автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на 
стимулация 2х24 часа или през определен интервал; възможност за автоматично 
програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх 
стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана 
тахикардия;  специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за 
извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията 12,1 години; 70,00 лв 

002000   

 Двукухинен кардиостимулатор, мултипрограмабилен кардиостимулатор DDD(R). 
Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване.. Ventricular + atrial 
capture management systems – система за автоматично измерване и настройка на прага на 
стимулация. Система за мониториране на електрода. Удължен живот на батерията. 
Наличие на системата Search AV+, както и нощна функция. Автоматично избиране на 
пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. 70,00 лв 

002100   

Двукухинен пейсмейкър DDD-R пейсинг, които дава възможност за диагностика на 
предсърдните аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за подтискане 
на предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение)-Omnisense. Quick Opt оптимизация на AV интервала в минута. AutoCapture 
пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. 
Камерен Beat-by-Beat. AF Suppression алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди 
на пароксимални предсърдни фибрилации.Рефрактерни периоди, които се настройват 
автоматично.;Усъвършенстван хистерезисен отговор.; Предсърден защитен интервал. 70,00 лв 



Алгоритъм за автоматично превключване на режима. Капацитет на записи над 120 сек. 
Максимален живот на батерията над 12.4 години. 

002200   

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг, Диагностика на предсърдните аритмии, 
включително отчитане на тенденцията за предсърдни тахиаритмии/предсърдно мъждене и 
изброяване на събитията, хистограма за подтискане на предсърдното мъждене. Система 
за пейсинг Auto Capture Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. 
Усъвършенстван хистерезисен отговор. Предсърден защитен интервал. Максимален живот 
на батерията – 12  години. 70,00 лв 

002300   Двукухинен стимулатор + електроди с пасивна фиксация:   

002400   

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; 
автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; 
автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на 
стимулация 2х24 часа или през определен интервал; възможност за автоматично 
програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх 
стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана 
тахикардия;  специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за 
извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията 12,1 години + камерен и 
предсърден електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите за по-
добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с 
кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие 165,00 лв 

002500   

Двукухинен пейсмейкър DDD-R пейсинг, които дава възможност за диагностика на 
предсърдните аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за подтискане 
на предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение)-Omnisense. Quick Opt оптимизация на AV интервала в минута. AutoCapture 
пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. 
Камерен Beat-by-Beat. AF Suppression алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди 
на пароксимални предсърдни фибрилации.Рефрактерни периоди, които се настройват 
автоматично.;Усъвършенстван хистерезисен отговор.; Предсърден защитен интервал. 
Алгоритъм за автоматично превключване на режима. Капацитет на записи над 120 сек. 
Максимален живот на батерията над 12.4 години + Пасивно-фиксиращ се, с Optim 
изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: 
Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се 
освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. 
Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез 
иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. 
Пасивна фиксация. Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F. Прав + Пасивно-
фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. 
Обща характеристика: Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на 
дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с 
човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична 
стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-
Pass обвивка. Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F J-електрод 220,00 лв 

002600   

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг, Диагностика на предсърдните аритмии, 
включително отчитане на тенденцията за предсърдни тахиаритмии/предсърдно мъждене и 
изброяване на събитията, хистограма за подтискане на предсърдното мъждене. Система 
за пейсинг Auto Capture Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. 
Усъвършенстван хистерезисен отговор. Предсърден защитен интервал. Максимален живот 
на батерията – 12  години + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, 
ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран – 
количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през 
върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е предвидено да 
стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в 
чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Прав + Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран 
– количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през 
върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е предвидено да 
стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в 110,00 лв 



чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F J-електрод. 

002700   

Дигитален двукамерен кардиостимулатор, тип DDD) Дигитален сигнален процес. Подобрен 
вентрикуларен пейсинг. Подобрен атриален пейсинг. Стабилизация на вентрикуларния 
ритъм Атриален синхронизиран пейсинг. Атриален синхронизиран пейсинг. Презентиране 
на спонтанен синусов ритъм. АF превенционни терапии. Съветник относно терапията. ЕКГ 
с отбелязани маркери. Екстензивна диагностика. Цялостно изследване за 17 секунди. 
Цялостна диагностика за 0 секунди. Програмиране за 1 секун. Продължителност на живота 
на батерията: 11.3 години Вид батерия: литиево-йодна (2.8 V, 1.4 Аh). комплект с 2 
електрода - прав и J-тип. 105,00 лв 

002800   
Двукухинен стимулатор + електрод с пасивна фиксация + електрод с активна 
фиксация:   

002900   

 Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощтна честота; 
автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; 
автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на 
стимулация 2х24 часа или през определен интервал; възможност за автоматично 
програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх 
стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана 
тахикардия;  специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за 
извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията 12,1 години + електрод с 
пасивна фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък 
хроничен праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние 
между електродите 15мм; силиконово покритие + електрод с активна фиксация и 
фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; 
резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро 
сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм 165,00 лв 

003000   Двукухинен стимулатор + комплект електроди с активна фиксация:   

003100   

Двукухинен пейсмейкър DDD-R пейсинг, които дава възможност за диагностика на 
предсърдните аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни 
тахиаритмии/предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за подтискане 
на предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за 
ускорение)-Omnisense. Quick Opt оптимизация на AV интервала в минута. AutoCapture 
пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. 
Камерен Beat-by-Beat. AF Suppression алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди 
на пароксимални предсърдни фибрилации.Рефрактерни периоди, които се настройват 
автоматично.;Усъвършенстван хистерезисен отговор.; Предсърден защитен интервал. 
Алгоритъм за автоматично превключване на режима. Капацитет на записи над 120 сек. 
Максимален живот на батерията над 12.4 години + Биполярен, стероид-елуиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод, 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид 
елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано 
във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. 
Препоръчителен размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на 
навиващата се спиралата – 2.0 мм. Прав електрод + Биполярен, стероид-елуиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид 
елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано 
във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. 
Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на 
навиващата се спиралата – 2.0 мм J-електрод. (Sustain + Tendril 58 +Tendril J 52). 275,00 лв 

003200   

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг, Диагностика на предсърдните аритмии, 
включително отчитане на тенденцията за предсърдни тахиаритмии/предсърдно мъждене и 
изброяване на събитията, хистограма за подтискане на предсърдното мъждене. Система 275,00 лв 



за пейсинг Auto Capture Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. 
Усъвършенстван хистерезисен отговор. Предсърден защитен интервал. Максимален живот 
на батерията – 12  години + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем 
електрод. 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивкa. Стероид елуиране – съдържа 
монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 
електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се 
спиралата – 2.0 мм.Прав електрод + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод. 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа 
монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 
електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се 
спиралата – 2.0 мм. J-електрод. 

003300   

Двукухинен MRI стимулатор + Електроди за MRI: Двукухинен кардиостимулатро с честотна 
адаптация - акселерометър и съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонанс; 
нощтна честота; три вида честотни хистерези; три вида AV хистерези, които могат да бъдат 
включени в общ алгоритъм; автоматична проверка и конфигуриране на електродите по 
време на имплантация; автоматична проверка на предсърдния и камерен праг на 
захващане през интервал от 10 мин. до 24 часа или в определено време на деня; запис на 
интракардиални сигнали 12 записа макс. по 10 сек. всеки; максимална сензорна честота 
200 уд/мин; постепенно намаляване и повишаване на честотата; допълнителен алгоритъм 
за намаляване на дясно камерна стимулация чрез преминаване в ADI режим-Vp 
Suppression; защита от пейсмейкър медиирани тахикардии; погасяване на предсърдна 
тахикардия чрез свръх стимулация; автоматично адаптиране на прага на сензиране; живот 
на батерията 12,1 години + биполярени електроди съвместими с изследване с ядрено-
магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова 
изолация; стероид излъчващ; активна фиксация; междуелектродно разстояние 10мм; 
диаметър 6,7F + Биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; 
електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и 
полиуретаново покритие; стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; 
междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9F + Биполярен електрод съвместим с 
изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална 
структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; активна 
фиксация с две дължини 53 и 60 см.; междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9F 562,50 лв 

003400   Двукухинен кардиостимулатор тип VDD   

003500   

Двукухинен кардиостимулатор VDDR -пейсинг,система за автоматично улавяне на ритъма 
Автоматично свойство на търсене на проводимост (отвеждането) Мултифункционален 
сензор на акселерометъра (уред за ускорение) Автоматична мярка за почивка Удължена 
хистереза Избягва смущенията от мобилните телефони Пълно, автоматично  замерване на 
P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по 
време на режима Различава РМТ от синус тахикардия, автоматично приключване на РМТ. 
Различава базова мярка по време на AMS, стабилизира вентрикуларния ритъм и 
увеличава кардиалния дебит. Обстойна R- вълнова протекция + Биполярен ендокардиален 
електрод с пасивна фиксация: Прав,Изолация от силикон;Размер на интродюсера - 9 
Fr;Диаметър на водача - 2.44 мм; Разстояние между върха и пръстена:връх-венрикален 
пръстен 15мм; връх-атриален пръстен 130 мм разстояние между атриалните пръстени 11.9 
мм; Връх - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий, 5 мм2;Пръстен  - 
от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий, 32 мм2 100,00 лв 

003600   

Интродюсер кит за перкутанно вмъкване на временни и постоянни електроди за 
кардиостимулация с тип Peel Away: Характеризират се с добра транзимост, която 
позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен 
диаметър на канала на интродюсера от 5 до 14 F, използваема дължина на интродюсера 
14 см, максимален диаметър на водача 0.038”. Кита включва интродюсер с дължина 14 см, 
0.038” 3J водач с дължина 50 см, 12 сс спринцовка, Di-Lock дилататор и игла 18 G. 180,00 лв 

003700   Кардиостимулатор със синхронизиращо устройство:   



003800   

Трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация ; честотната адаптация може да се 
извърши чрез акселерометър и чрез измерване контрактилитета на дясна камера; 3 вида 
честотни и 3 вида АV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм; 
автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява 
камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; отговори при 
предсърдна тахикардия с:Mode switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за 
предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; възможност за програмируема 
предсърдна неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична 
проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 записа по 10 
сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот на батерията 8,8 
години при номинални параметри; 167,50 лв 

003900   

СRТ - Р  - триканален пейсмейкър с честотна адаптация /акселерометър/ за 
ресинхронизираща терапия; алгоритъм за минимизиране на френичната стимулация и 
наличие на сърдечен компас и  анализ на минали събития, програмируемо VV-време; 3 
вида честотна и 3 вида АV хистерези; програмируеми интервали за пейсиране след Vр и 
Vs; протекция срещу пейсмейкърмедиирана тахикардия; дискриминация на камерни 
екстрасистоли след Аs;SenseAbility – автоматично регулиране на чувствителността. 
Therapy guide – система, която предлага автоматично програмиране, базирано на 
състоянието на пациента. Left Ventricular Capture Management – алгоритъм, който 
автоматично измерва и наглася прага на стимулация в лявата камера. 167,50 лв 

004000   

Quick Opt – хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали, превантивен овърдрайв 
пейсинг с макс.честота до 160/мин;възможност за запазване на синхронията при честота до 
180/мин; холтер за предсърдни и камерни събития, автоматична проверка на електродите; 
автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол 
на стимулацията за провеждане на ЕФИ; възможност за  телемониторинг - пренос на данни 
за пациента и пейсмеикъра по уникална безжична технология, автоматично, без участието 
на пациента; Максимален живот на батерията – над 8 години, обем не повече от 15 сс. 167,50 лв 

004100   

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация.  Предназначен за сърдечна 
ресинхронизация с един предсърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които 
могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм.  Характеризира се с: 
многокухинен пусков режим A00(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); 
DOO(R);DVI(R); DDI(R); DDT(R); DDD(R); VDD(R) AF Suppression - уникален автоматично 
настройващ ритъма алгоритъм. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се 
настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. SenseAbility technology – 
автоматично регулиране на чувствителността. Quick Opt – хемодинамична оптимизация на 
AV и VV интервали. ACap Confirm / RV Cap Confirm/ LV Cap Confirm – автоматично 
управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърдието и двете камери. 
Телеметрия – индуктивна. Възможност за съхранение на електрокардиограми до 14 мин. 
Максимален живот на батерията – 8.2 години, придружена от 6 годишна гаранция. Тегло 24 
гр. 167,50 лв 

004200   

Кардиостимулатор със синхронизиращо устройство + електрод с пасивна фиксация 
+ електрод с пасивна фиксация + електрод за лява камера + интродюсер за 
коронарен синус + Сет за интродюсери за коронарен синус:   

004300   

Включени в общ алгоритъм; автоматична проверка на прага на захващане в дясно 
предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата 
на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с:Mode switch и 2:1 lock in; 
Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; 
възможност за програмируема предсърдна неинвазивна стимулация за извършване на 
ЕФИ изследване; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; 
запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана 
тахикардия; живот на батерията 8,8 години при номинални параметри + предсърден 
електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и 
по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; 
разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие + камерен електрод с пасивна 
фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен 
праг на стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние между 
електродите 15мм; силиконово покритие + биполярен електрод за ЛК с фрактална 
структура, силиконова изолация, полиуританово покритие; кортикостероид излъчващ, 
интродюсер 7 F, три различни вида кривки за фиксация в съдове с различен 
диаметър;приложим със стилет или с водач + Катетри за канюлиране на коронарен синус 
по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 см; два вътрешни 
катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две дължини; катетрите са вътрешен 
диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на 335,00 лв 



електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия 
катетър; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно 
покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект за работа 
с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.;  4 
инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни 
спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите; 

004400   

Кардиостимулатор със синхронизиращо устройство + електрод с активна фиксация + 
електрод с пасивна фиксация + електрод за лява камера + интродюсер за коронарен 
синус + Сет за интродюсери за коронарен синус:   

004500   

Трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация ; честотната адаптация може да се 
извърши чрез акселерометър и чрез измерване контрактилитета на дясна камера; 3 вида 
честотни и 3 вида АV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм; 
автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява 
камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; отговори при 
предсърдна тахикардия с:Mode switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за 
предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; възможност за програмируема 
предсърдна неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична 
проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 записа по 10 
сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот на батерията 8,8 
години при номинални параметри + електрод с активна фиксация и фрактална структура за 
по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с 
кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро сензиране; силиконово 
покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм + електрод с пасивна фиксация; 
фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на 
стимулация;диаметър 6,5F;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 
15мм; силиконово покритие + ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен 
с дебелина 4,8F; дължина 75,85 и 95 см; с освобождаване на стероид; фрактална 
повърхност на електродите;  силиконова изолация с полиуретаново покритие + Катетри за 
канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две 
дължини 45 и 55 см; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две 
дължини; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно 
покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична 
клапа, която се реже заедно с целия катетър; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър 
от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-
малък от 5F + Комплект за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа 
спринцовка-12 куб. см.;  4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 
150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за 
рязане на катетрите. 502,50 лв 

004600   

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация.  Предназначен за сърдечна 
ресинхронизация с един предсърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които 
могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм. Характеризира се с: 
многокухинен пусков режим A00(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); 
DOO(R);DVI(R); DDI(R); DDT(R); DDD(R); VDD(R) AF Suppression - уникален автоматично 
настройващ ритъма алгоритъм. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се 
настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. SenseAbility technology – 
автоматично регулиране на чувствителността Quick Opt – хемодинамична оптимизация на 
AV и VV интервали. ACap Confirm / RV Cap Confirm/ LV Cap Confirm – автоматично 
управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърдието и двете камери. 
Телеметрия – индуктивни. Възможност за съхранение на електрокардиограми до 14 мин. 
Максимален живот на батерията – 8.2 години, придружена от 6 годишна гаранция. Тегло 24 
гр + Ляв биполярен сърдечен електрод с Optim изолация. Обща характеристика: Фиксиране 
чрез дисталния S- край, което осигурява по-добра стабилност когато електорда се 
позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на 
електрода 4.3 F. Препоръчителен размер на интродюсер 5 F. Fast-Pass 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. Възмоност за използване през субселекторен 
катетър. +Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. 
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. Optim 
изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано 335,00 лв 



освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е 
импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера – 6 F. 
Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм. Прав електрод + 
Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim изолация. Fast-
Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване 
вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с  
дексаметазон фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 
2.1 мм Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм. J-електрод + Отделящ се катетър с 
външно насочване CPS Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по 
време на сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до 
коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми 
сърдечни електроди или на други устройства. Различни кривки (прав, multi purpose, 
115градуса, 135 градуса, широк, много широк, 145 градуса и за дясно сърце) и е с дължина 
47 и 54 см. + Водач 0.035, 180 см, 3мм J-връх 

004700   

Кардиостимулатор с ресинхронизиращо устройство в комплект с електроди съмвестими с 
MRI Стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; междуелектродно 
разстояние 10мм; диаметър 5,9F + Биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-
магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова 
изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 
53 и 60 см.; междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9F + биполярен електрод за 
ЛК с фрактална структура, силиконова изолация, полиуританово покритие; кортикостероид 
излъчващ, интродюсер 7 F, три различни вида кривки за фиксация в съдове с различен 
диаметър;приложим със стилет или с водач +  Катетри за канюлиране на коронарен синус 
по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 см; два вътрешни 
катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две дължини; катетрите са вътрешен 
диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на 
електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия 
катетър; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно 
покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект за работа 
с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.;  4 
инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни 
спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите. 772,50 лв 

004800   Еднокухинен кардиовертер-дефибрилатор + дефибрилиращ електрод:   

004900   

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова 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 камера; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на 
дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите 
с бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок;избор 
на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC програмируема 
енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на батерията 9,8 години; 
възможност за телемониторинг + шоков електрод, силиконова изолация, изометричен 
диаметър 7,8 F; флексибилен връх, кортикостероидни резервоари за намаляване на 
вързпал, фрактална повърхност, бърз пост-шок сензинг. 425,00 лв 

005000   

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор;разпознава VT въз основа на брой интервали; 
персистиране на  VT; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от 
надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритми за избяване на излишното 
стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване 
на тахикардиите с Burst  и Ramp; възможност за избор на формата и поляритета на 
вълната при шок; програмируема енергия на първите два шока, максимална енергия  до35 
джаула; живот на батерията над 8  години; възможност за телемониторинг- пренос на 
данни за пациента пейсмейкъра по уникална безжична технология) 425,00 лв 

005100   

Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната 
честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF 
мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас енергия / 36 J доставена 
енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична 
оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. Може да 
бъде използван за VVI (R) пейсинг при брадикардия. Има автоматичен режим за сензиране 425,00 лв 



и пейсиране и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния 
ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране 
при поява на специфични събития. Съвместим с електрод с един конектор тип SJ4. 
Максимален живот на батерията – 8.4 години + Отделящи стероид електрод с активна 
фиксация. Електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната 
камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия чрез кардиовертер-
дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от 
електрода е покрита с изолация Optim. Електрода е с един конектор тип SJ4. 

005200   

Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната 
честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF 
мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас енергия / 36 J доставена 
енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична 
оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. Може да 
бъде използван за VVI (R) пейсинг при брадикардия. Има автоматичен режим за сензиране 
и пейсиране и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния 
ритъм. Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране 
при поява на специфични събития. Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1. 
Максимален живот на батерията – 8.4 години. 425,00 лв 

005300   Двукухинен кардиовертер – дефибрилатор:   

005400   

Двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова 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 и камера;алгоритми за избягване на излишното 
стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване 
на тахикардиите с бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета и формата на 
вълната при шок;избор на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-
SVC програмируема енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на 
батерията 8,8 години; възможност за телемониторинг. 550,00 лв 

005500   

Двукухинен кардиовертердефибрилатор;разпознава VT въз основа на брой интервали; 
персистиране на  VT; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от 
надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритми за избяване на излишното 
стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване 
на тахикардиите с Burst  и Ramp; възможност за избор на формата и поляритета на 
вълната при шок; програмируема енергия на първите два шока, максимална енергия 35 
джаула; живот на батерията  повече от 7  години; възможност за телемониторинг- пренос 
на данни за пациента пейсмейкъра по уникална безжична технология. 550,00 лв 

005600   

Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната 
честота на пациентите и двукамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF 
мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас енергия / 36 J доставена 
енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична 
оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. RF 
телеметрия. AAI; VVI; DDI; DDD режими Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране 
и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. 
Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при 
поява на специфични събития. Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1. 
Максимален живот на батерията – 8.4 години.Размери 77х50х14мм 550,00 лв 

005700   Двукухинен кардиовертер - дефибрилатор + електрод + дефибрилиращ електрод:   

005800   

Двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова 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 и камера;алгоритми за избягване на излишното 
стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване 
на тахикардиите с бърст и Ramp; възможност за избор на поляритета и формата на 
вълната при шок;избор на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-
SVC програмируема енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на 
батерията 8,8 години; възможност за телемониторинг + електрод с активна фиксация и 
фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; 
резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро 
сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм + шоков 
електрод, силиконова изолация, изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, 
кортикостероидни резервоари за намаляване на вързпал, фрактална повърхност, бърз 
пост-шок сензинг. 550,00 лв 



005900   

Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната 
честота на пациентите и двукамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. АТ/AF 
мониторинг. High Voltage медицинско изделие – 42 J запас енергия / 36 J доставена 
енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. QuickOpt автоматична хемодинамична 
оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. RF 
телеметрия. AAI; VVI; DDI; DDD режими Има автоматичен режим за сензиране и пейсиране 
и полуавтоматично тестване на пейсирането за възстановяване на сърдечния ритъм. 
Притежава функция за информиране на пациента чрез вибрационно стимулиране при 
поява на специфични събития. Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1. 
Максимален живот на батерията – 8.4 години.Размери 77х50х14мм +Отделящи стероид 
електрод с активна фиксация и двоен койл. Електродът е проектиран за имплантация с 
дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и 
шок терапия чрез кардиовертер-дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта 
под флуороскопия. Част от електрода е покрита с изолация Optim. Биполярен, стероид-
елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. 
Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, 
локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон 
фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. 
Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм. 550,00 лв 

006000   Кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство:   

006100   

Трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VТ 
възоснова 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 с бърст и Ramp; 
възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок;избор на посоката на 
провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC; 4 различни варианта за 
програмиране на ЛК поляритет на пейсиране- електронно позициониране; програмируема 
енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на батерията 6,25 години; 
възможност за телемониторинг. 575,00 лв 

006200   

Кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство + електрод с активна 
фиксация + дефибрилиращ + електрод за лява камера + интродюсер за коронарен 
синус + Сет за интродюсери за коронарен синус:   

006300   

Трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VТ 
възоснова 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 с бърст и Ramp; 
възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок;избор на посоката на 
провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC; 4 различни варианта за 
програмиране на ЛК поляритет на пейсиране- електронно позициониране; програмируема 
енергия на първите два шока, макс.енергия 40 джаула; живот на батерията 6,25 години; 
възможност за телемониторинг + електрод с активна фиксация и фрактална структура за 
по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с 
кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро сензиране; силиконово 
покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм + шоков електрод, силиконова 
изолация, изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, кортикостероидни резервоари 
за намаляване на вързпал, фрактална повърхност, бърз пост-шок сензинг + ляво камерен 
електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен с дебелина 4,8F; дължина 75,85 и 95 см; с 
освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите;  силиконова изолация с 
полиуретаново покритие + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната 
техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 см; два вътрешни катетъра с ъгъл 
при фърха 50 и 90 градуса също в две дължини; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и 
хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; 
интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър; 
вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и 600,00 лв 



през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + Комплект за работа с 
интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.;  4 
инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни 
спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите. 
(Lumax HF + Setrox + Linox + Sentus + Selectra + Selectra "Accesory kit") 

006400   

Кардиовертер дефибрилагор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. 
Използва се за лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг при брадикардия с 
камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента 
удари който са стимулирани бивентрикулярни Притежава QuickOpt автоматична 
хемодинамична оптимизация, AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на 
предсърдни фибрилации Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. 
AT/AF мониторинг. Чрез програматора може неинвазивно  да се коригира VectSelect 
програмируема конфигурация на импулс на лява камера. Инструментите с технология 
DeFT Response осигуряват клинично доказани и неинвазивни възможности за управление 
на високи прагове на дефибрилация. SenseAbility technology – автоматично регулиране на 
чувствителността на атриални и вентрикуларни събития. Предизвикана стимулация в 
режим BiV Trigger помага за поддържане на висок процент BiV   стимулация чрез  
предизвикване на стимулация и в лява и в дясна камера в отговор на засечено 
вентрикуларно събитие. Съвместим с електрод с конектори тип DF-4 и SJ4.Тегло 82 
гр.+Отделящи стероид електрод с активна фиксация и двоен койл. Електродът е 
проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява 
сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия чрез кардиовертер-дефибрилатор. Дизайнът 
на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с 
изолация Optim. Електрода е с един конектор тип SJ4. +Ляв биполярен сърдечен електрод 
с Optim изолация. Обща характеристика: Фиксиране чрез дисталния S- край, което 
осигурява по-добра стабилност когато електорда се позиционира през синус-коронарус във 
вената над камерата. Външен диаметър на електрода 4.3 F. Препоръчителен размер на 
интродюсер 5 F. Fast-Pass 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-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа 
монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 
електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 6 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се 
спиралата – 2.0 мм. Прав електрод +Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод. 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. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Стероид елуиране – съдържа 
монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 
електрода на водача, което е импрегнирано с  дексаметазон фосфат. Препоръчителен 
размер на интродюсера – 7 F. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се 
спиралата – 2.0 мм. J-електрод+Отделящ се катетър с външно насочване CPS Direct PL, 
улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на сърдечна 
ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до коронарната венозна 
система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми сърдечни електроди или на 
други устройства. Различни кривки (прав, multi purpose, 115градуса, 135градуса, широк, 
много широк, 145градуса и за дясно сърце) и е с дължина 47 и 54 см. 600,00 лв 

006500   
Кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство в комплект с 
електроди съвместими с MRI:   

006600   

Трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознаване на 
VT въз основа на VТ възоснова 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 различаване на камерни от надкамерни 
аритмии; погасяване на аритмиите с погасяваща стимулация Burst и Ramp; осем шока с 
максимална енергия 40 джаула; възможност за препрограмиране на поляритета и формата 
на шока; възможност за програмиране на вектора на електрошока; електронно 825,00 лв 



репозициониране на лява камера чрез програмиране на вектора на стимулация в 5 
различни посоки; отговори при предсърдна тахикардия с:Mode switch и 2:1 lock in; 
Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; 
възможност за програмируема предсърдна неинвазивна стимулация за извършване на 
ЕФИ изследване; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите;3 
вида честотни и 3 вида АV хистерези,; негативна хистереза за запазване на 
бивентрикуларната стимулация; измерване на торакалния импеданс за следене на 
развитието на сърдечната недостатъчност; възможност за запазване на 3 различни 
индивидуални програми в паметта на устройството; живот на батерията 7,8 години при 
номинални параметри; съвместим с ядрено-магнитен резонанс при следните условия: 
ядрено-магнитния резонанс трябва да е със затворена тръба, цилиндрични магнити и 
статично магнитно поле от 1,5 Тесла, скорост на изменение на градиентните полета не 
трябва да надвишава 216 T/m/s; не трябва да се използват допълнителни намотки; + 
Биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са 
от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново 
покритие; стероид излъчващ; активна фиксация с две дължини 53 и 60 см.; 
междуелектродно разстояние 10мм; диаметър 5,9F +  шоков електрод, силиконова 
изолация, изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, кортикостероидни резервоари 
за намаляване на вързпал, фрактална повърхност, бърз пост-шок сензинг + биполярен 
електрод за ЛК с фрактална структура, силиконова изолация, полиуританово покритие; 
кортикостероид излъчващ, интродюсер 7 F, три различни вида кривки за фиксация в 
съдове с различен диаметър;приложим със стилет или с водач + Катетри за канюлиране на 
коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 
см; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса също в две дължини; 
катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-
лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже 
заедно с целия катетър; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно 
хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F + 
Комплект за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-
12 куб. см.;  4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 
различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на 
катетрите; 

006700   Кардиовертер дефибрилатор CRT-D съвместим с електрод с конектори DF-1 и IS-1:   

006800   

Кардиовертер дефибрилагор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. 
Използва се за лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг при брадикардия с 
камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента 
удари който са стимулирани бивентрикулярни Притежава QuickOpt автоматична 
хемодинамична оптимизация, AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на 
предсърдни фибрилации Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. 
AT/AF мониторинг. Чрез програматора може неинвазивно  да се коригира VectSelect 
програмируема конфигурация на импулс на лява камера. Инструментите с технология 
DeFT Response осигуряват клинично доказани и неинвазивни възможности за управление 
на високи прагове на дефибрилация. SenseAbility technology – автоматично регулиране на 
чувствителността на атриални и вентрикуларни събития. Предизвикана стимулация в 
режим BiV Trigger помага за поддържане на висок процент BiV   стимулация чрез  
предизвикване на стимулация и в лява и в дясна камера в отговор на засечено 
вентрикуларно събитие.Тегло 82 гр. Съвместим с електрод с конектори тип DF-1 и IS-1 825,00 лв 

006900   

Интродюсери за коронарен синус:Отделящ се катетър с външно насочване CPS Direct PL, 
улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на сърдечна 
ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до коронарната венозна 
система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми сърдечни електроди или на 
други устройства. Различни кривки (прав, multi purpose, 115градуса, 135градуса, широк, 
много широк, 145градуса и за дясно сърце) и е с дължина 47 и 54 см. 112,00 лв 

007000   

Катетър позволяващ катетеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния синус: 
Използва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на сърцето по време 
на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродюсер спомага за канулацията на 
коронарния синус. Работна дължина – 59 и 65 см, вътрешен диаметър – 5 F. 82,50 лв 

007100   

Катетър позволяващ  катетеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния синус и 
различни кривки: Използва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на 
сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродюсер спомага 
за субселекция на разклоняващите се вени от коронарния синус / голямата сърдечна вена 
по време на имплантация. Има обвивка от флексабилен материал и мек връх. Може да се 75,00 лв 



използва като носител на контрастно вечество. Работна дължина – 59 и 65 см, вътрешен 
диаметър – 5 F и различни кривки. 

 Общо: 
15 590,50 

лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

ОБРАЗЕЦ НА „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА МУ 
 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Доставка на 

медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи” в УМБАЛ 

“Александровска” ЕАД 
             

  

Приложение: Техническо предложение за обособена позиция № .......... 

(разпечатва се от диска с програмата) 

 

Ном. 

№ 
Наименование Количество 

Производител, 

държава   

Катал. №, 

страница 

от 

каталога 

Търговско 

наименование 
Характеристики 

на изделието 

 

1 2 3 4 5 6 7 

             

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________ 

                 

______________________________ 

      

           (на управителя) 
            

Указания за подготовката на техническото предложение 

 

1.  Таблицата с техническото предложение за всяка обособена позиция се разпечатва от 

диска с програмата на хартия и се поставя в плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката за обособена позиция № ..........”.  Техническото предложение на 

магнитен/оптичен носител за всички обособени позиции се поставя в отделен запечатан 

плик с надпис: плик №2 „Техническо предложение на магнитен/оптичен носител” 

2. За всяка  отделна позиция от обособената позиция се допуска само едно предложение по 

преценка на участника. . 

3. В колона 5 „Каталожен № и страница от каталога” за позиции с повече от един размер да 

се впише каталожния номер на първия размер. За всяко медицинско изделие до 

каталожния номер да се впише и номера на страницата от каталога. 

4. В колона 6 „Търговско наименовани“ освен търговското наименование участникът 

посочва и код НЗОК, където е приложимо.  

5. В колона 7 се описват основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по 

см. на ЗМИ, вид  на материала от който са изработени, каталожния номер, техническите 

параметри и размери на всяко предлагано изделие.  

6. Задължително се попълват колони № № 4, 5, 6 и 7. При констатиране на невярно 

отбелязани данни, или несъответствие с изисканото от възложителя, или 

непопълнена колона, предложението на участника за съответната номенклатура се 

предлага от комисията за отстраняване от участие в процедурата. 

7. Техническото предложение на участника трябва да отговаря напълно на 

техническата спецификация на възложителя. При констатирано несъответствие с 

някой от параметрите, посочени от възложителя, предложението за съответната  

номенклатура се предлага от комисията за отстраняване от участие в процедурата. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ОБРАЗЕЦ  НА  „ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА” 
 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи” в 

УМБАЛ “Александровска” ЕАД 

   

 
  

Нашата ценова оферта  за обособена позиция № ........... е: 
/разпечатва се от диска с програмата/ 

 

Ном. 

№ 
Наименование 

Мерна 

единица 

Количест

во 

Цена с 

ДДС 
Сума 

      
      

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

            

      ______________________________ 

   

          (на управителя) 

               
  

Указания за попълване: 
  
 Таблицата с ценовата оферта за всяка обособена позиция се разпечатва от диска с 

програмата и се поставя в запечатан плик, надписан по следния начин: плик № 3 

„Предлагана цена” – за обособена позиция № ............, име на позицията и име на 

участника. Предлаганата цена на магнитен/оптичен носител за всички обособени 

позиции се поставя в отделен запечатан плик с надпис: плик №3 „Предлагана цена на 

магнитен/оптичен носител”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

Д О Г О В О Р - ПРОЕКТ  

 

 Днес…………………. 2014 г. в гр. София, страните по договора: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД с адрес: гр. София 1431, ул. “Св. 

Георги Софийски” № 1, ЕИК: 831605795, тел:  02 92301, факс: 02 9230646, Идентификационен № 

по ЗДДС: BG831605795, представлявано от д-р Костадин Ангелов – Изпълнителен директор 

и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  Фирма …………………..…………………………………. , със седалище и адрес 

на управление гр. …….………………, ул. ………………….……………, тел.:  …………………, 

факс:……………..........., ЕИК: …….………………....., Идентификационен № по ЗДДС: 

……………….., представлявано от ……………………………….………………- 

……………...................,  

на основание Решение № ………...…/……………2014г. на Изпълнителения директор на 

лечебното заведение за класиране на участниците и определените за изпълнители на 

обществената поръчка и чл. 41 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното: 
 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
 

1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи, наричани по-долу „стоки” до 

краен получател, на основание оферта и двустранно подписана Спецификация,  неразделна част 

от договора. 

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА: 

 

1. Единичните цени са определени до краен получател и местоизпълнение и не подлежат 

на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП. 

2. Общата стойност на настоящия договор е ................ лв.(.....................................................) 

с включен ДДС, при условие, че са заявени и доставени всичките количества, посочени в 

Спецификацията  от договора. 

 

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
 

1.Плащанията се извършват по банков път по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка в 

срок от 60 календарни дни от датата на представяне на фактура и копие от получената заявка на 

Възложителя, от което да е видно датата на получаване на заявката: 

IBAN………………………………… 

Банка: ……………………………….. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпраща писмена заявка (може и на факс № 

…………; e-mail:………..…) за вида и количеството на необходимите стоки,  фигуриращи в 

Спецификацията, неразделна част от договора. 



2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме заявените количества стоки,  доставени в 

срок и на място и отговарящи по вид, количество и качество на описаното в договора и офертата 

на участника в процедурата. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати доставените количества стоки  в срока, 

определен в Раздел ІІІ, т. 1 от договора. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставените стоки и да направи възражение 

за несъответствие в тяхното количество, вид и годност, цена съгласно общите условия на 

договора. 

5. Към датата на доставката остатъчният срок на годност следва да бъде не по-малък от 

75 (седемдесет и пет) % от обявения от производителя. В случай на доставка на стоки с по-кратък 

от договорения срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както следва: 

75% - 70%  -  0,5% от стойността на доставката 

70% - 65%  -  1% от стойността на доставката 

65% - 60%  -  1,5% от стойността на доставката 

60% - 55%  -  2% от стойността на доставката 

55% - 50%  -  2,5% от стойността на доставката 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоката, ако в деня на нейното 

приемане остатъчният срок на годност е по-малък от определения в Раздел ІV, т. 5. 

7. При установяване на явни недостатъци и дефекти по доставените стоки, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхната 

замяна съгласно общите условия на договора. 

8. При установяване на скрити недостатъци, които не са могли да бъдат открити при 

обикновен начин на приемане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхната замяна съгласно общите условия на договора или да 

върне съответната част от заплатената цена, заедно с дължимите лихви. 

9. Обявените количества стоки и пределна цена на договора не задължават 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги изпълни. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да поиска изменение в количествата на 

доставяните отделни видове стоки, без да се променя единичната доставна цена съгласно 

офертата и Спецификацията към договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заявените стоки по настоящия договор в срок до 

..................... работни дни, считано от деня, следващ датата на изпращане на заявката, до  Клиника 

по кардиология/ болнична аптека  на УМБАЛ “Александровска” ЕАД. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоки съгласно офертата си, регистрирани и 

разрешени за производство, внос и търговия в страната. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоки с минимален срок на годност не по-

малко от 75 (седемдесет и пет) % от остатъчния срок на годност към датата на доставката. При 

неспазване на горното се прилагат разпоредбите на Раздел ІV, т.5. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава доставените стоки на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

длъжностно лице - МОЛ на Клиника по кардиология/ управител „Болнична аптека”, чрез 

фактура. 



5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или замени 

некачествените и негодни стоки съгласно общите условия. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията по Раздел ІV, т. 8, ако се 

докаже, че стоките, предмет на договора са повредени по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 2 (два) % от стойността на договора  без ДДС – ……………….. лв. (……………………..........). 

8.Гаранцията за изпълнение на договора е уредена в общите условия. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

 

1. За неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор, с изключение 

на тези по Раздел ІV, т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху 

стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 /десет/ % от 

стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в 

случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

 2.При неизпълнение на задълженията си по Раздел ІV, т.7 и т. 8 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 (два) % от цената на 

стоките, за които са направени рекламации. 

 3.При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи общите 

условия на договора. 

    4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на 

непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи 

възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на 

договора съгласно общите условия.  

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 

  1.Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписването му от двете страни. 

    2.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор, освен в случаите по чл.42а от ЗОП. 

   3.Неуредените в този договор въпроси се уреждат от действащото законодателство. При 

нерешим чрез преговори спор между страните, същият се отнася за решаване пред компетентен 

съд. 

4.Достъпът до мястото на изпълнението на доставката, се осъществява срещу платен 

пропуск съгласно приложена Заповед № 106/16.02.2009г. на Изпълнителния директор на 

болницата. 

5. Отговорно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор – 

........................... 

Неделима част от настоящия договор са: 

1. Общи условия 

2. Спецификация. 

3.Офертата на участника 



Договорът, общите условия и спецификацията са съставени и подписани в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................   ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................................... 

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:..................                 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА 

  

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ 

1. Качество, технически изисквания и стандарти: 
1.1. Доставките и услугите, предмет на договора ще се извършват от Изпълнителя 

съгласно изисквания, определени в условията на договора и приложенията към него. 

Техническите изисквания съдържат: 

а) Вида, габаритни и/или функционални изисквания към стоките които следва да се 

доставят, стандартите по които да бъдат произведени и/или на които да отговаря крайния 

продукт;  

б) целите, за които се предоставят услугите; 

в) изискванията на Възложителя относно предоставяните услуги; 

г) методите и материалите, които ще бъдат използвани от Изпълнителя; 

д) резултатите, които трябва да бъдат постигнати от Изпълнителя. 

1.2. При изрично противоречие между изискванията на Възложителя и предложението на 

Изпълнителя, валидни са тези от предложението на Изпълнителя. Това не се отнася в случаите, 

когато противоречието не може да се констатира явно от записите в отделните документи и се 

явява като невъзможност за изпълнение на предложението на Изпълнителя при условията на 

изискванията Възложителя. В този случай са валидни изискванията на Възложителя. 

1.3. Изпълнителят гарантира, че доставената по договора стока е нова, неизползвана и в 

нея са включени последните подобрения по отношение на дизайна и материалите, освен ако в 

договора не е предвидено друго. Доставени стоки трябва да отговарят на стандартите, посочени в 

договара, а когато не е посочен приложим стандарт, на меродавните стандарти, приложими в 

страната на произход на стоките. Това са стандартите, които са последно издадени от 

съответната институция. 

1.4. В случаите, когато е определена мостра и е определено в договора че доставените 

стоки ще отговарят на мострата, доставените стоки в изпълнение на договора трябва да 

съответстват на мострата и допълнителните изисквания на Възложителя (ако има такива) във 

всяко едно отношение. 

1.5. Когато Изпълнителят е местно лице за Р. България или има регистрирано търговско 

представителство или друга постоянна база на територията на Р. България стоките следва да 

бъдат в съответствие с изискуемите норми в Р. България и да са преминали задължителните 

процедури необходими за безпроблемното влагане в обектите и/или използване на доставената 

стока, определени в нормативни и стандартизационни документи, когато са приложими за 

съответните стоки. 

2. Цени: 
2.1. Цената за изпълнение на обекта на поръчката е съгласно предложението на 

Изпълнителя от процедурата за възлагане на поръчката и не може да се променя до 

окончателното изпълнение на договора. 



2.2. Когато предложената от участника цена за изпълнение на обекта на поръчката се 

калкулира по методика описана в офертата или протоколите от проведените преговори, същата 

не може да се променя до окончателното изпълнение на договора. 

2.3. Цената включва всички разходи за изпълнение на поръката съгласно изискванията на 

Възложителя и предложението на участника. 

3. Плащане: 
3.1. Методът и условията на плащане от Възложителя са съгласно изискванията на 

Възложителя и предложенията на Изпълнителя от процедурата за възлагане на поръчката. 

3.2. Искането(ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към Възложителя 

и се придружават от договорения вид и количество документи, които задължително включват и 

оригинална фактура. Във фактурата следва да бъде посочено за кои части (позиции/плащания) от 

поръчката (договора) се отнася.  

3.3. Сроковете за заплащане на дължимата сума започват да текат от датата на 

представяне на всички документи в договорения вид и количество, които се отнасят за 

съответното плащане (или съответния изпълнен обем от поръчката) и след изпълнение на 

изискуемите договорени условия, при които Възложителят следва да извърши дължимото 

плащане. Липсата или несъответсвието на дори един от документите съгласно договореното е 

основание срока за плащане да не започва да тече до неговото представяне в договорения вид. 

3.4. Плащането към местни Изпълнители се извършва в български лева, а към 

чуждестранните Изпълнители в договорения вид валута. Ако договорената валута с местен 

Изпълнител е различна от български лева, то плащането се извършва в български лева по 

официалния курс на БНБ за деня на извършване на плащането, освен ако не е определено друго в 

Договора. 

3.5. Дължимият Данък добавена стойност се заплаща по реда и при условията на Закона 

за данъка върху добавената стойност. 

3.6. Ако Възложителят не плати на Изпълнителя дължимата сума до съответната дата, 

определена като краен срок за извършване на дължимото плащане, то Възложителят дължи на 

Изпълнителя законната лихва върху сумата за това закъсняло плащане след представяне на 

фактура за дължимата законна лихва. 

4. Мита, данъци и такси: 
4.1. Чуждестранните, а в определени случаи и местните изпълнители, може да извършват 

доставка на стоки при условия различни от DDP по Incoterms-2000 (а именно DDU или други), 

като в този случай за всеки продукт от спецификацията е посочил митнически тарифен номер 

съгласно хармонизираната система на митническите тарифни кодове (HS codes) и съответната му 

единична цена. В случай, че участника е посочил грешен митнически номер, в следствие на което 

за Възложителя настъпят допълнителни разходи при изпълнение на поръчката от Изпълнителя, 

тези разходи ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя и се приспадат от последващо дължимо 

плащане. Възложителят представя на Изпълнителя оригинална фактура (Инвойс) за приспадната 

стойност и като доказателство копие на митническата декларация, с която е осъществен вноса и 

копие от митническата тарифа в частта регламентираща дължимото мито за съответните тарифни 

кодове. 

4.2. Когато достаката на стоките се осъществява чрез внос, то Изпълнителят отговаря 

изцяло за всички мита, данъци, такси и други налози, съгласно условията на договорената 

франкиравка по Incoterms-2000. Ако изрично не е определена такава, то условията на доставка са 

при условия DDP по Incoterms-2000. 

5. Риск и застраховка: 
5.1. Изпълнителят носи всички рискове свързани с изпълнението на поръчката относно 

нанасянето на имуществени и неимуществени вреди на себе си, своя персонал и/или техника или 

оборудване, както и всички рискове свързани с нанасянето от Изпълнителя или негов персонал 

на имуществени вреди на Възложителя и/или трети лица при изпълнението на поръчката.  



5.2. Задължение на Изпълнителя да разполага със застраховка за следното: 

а) отговорността на Изпълнителя при трудова злополука относно неговите работници и 

служители; 

б) отговорността на Изпълнителя при  повреждане и/или загубване на вещи, собственост 

на Възложителя, предоставени за изпълнение на договора; 

в) имуществена отговорност на Изпълнителя за щети спрямо трети лица, Възложителя 

и/или служители на Възложителя, причинени при или по повод изпълнението на договора; 

г) отговорност в случай на телесна повреда или смърт, причинени при или по повод 

изпълнението на договора. 

5.3. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя доказателства за наличието на 

застраховка и за извършването на редовни плащания по нея, веднага при поискване. 

5.4. Рискът от неизпълнение на договорената доставка и/или съпътстващите я дейности, 

случайно погиване или повреждане на стоката е за Купувача и ще бъде прехвърлен на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката при условията на договорената франкировка по 

договора и след предаването й с приемо-предавателен протокол подписан от упълномощени 

представители на страните.  

5.5. Стоките, доставяни по договора трябва да са застраховани в свободно конвертируема 

валута напълно срещу загуба, повреда или други щети при производството, придобиването им от 

Изпълнителя, транспортирането, съхранението и  доставката съгласно условията на договорената 

франкировка.  

6. Специфични изисквания и условия при доставките: 
6.1. Доставката на стоките се извършва от Изпълнителя в съответствие с изискванията на 

Възложителя и предложението на Изпълнителя. Подробностите за транспортните документи 

и/или други документи, които трябва да придружават стоката и/или да се предоставят на 

изпълнителя са съгласно законовите изисквания.  

6.2. Изпълнителят е задължен да извърши доставката до конкретното място на доставка. 

Рискът, разходите, задълженията и собственоста са за сметка на Изпълнителя до момента на 

предаването им  и договорената цена е формирана при отчитането на тези условия. 

7. Дължима грижа и гаранции: 
7.1. Изпълнителят ще извършва възложените доставки и свързаните с тях услуги с 

дължимата грижа и съгласно изискванията на договора. 

7.2. Изпълнителят гарантира, че стоките доставени по договора нямат явни или скрити 

дефекти, произтичащи от проекта, материалите или изработката (с изключение на случаите, 

когато проекта и/или материалите са предоставени от Възложителя) и такива няма да се проявят 

при нормална употреба на стоките при условията за които са предназначени да бъдат вложени 

и/или експлоатирани. 

7.3. Ако не е определено друго в Договора гаранцията за качественото изпълнение на 

договора е валидна за срока, който изтича по-рано от посочените два: 

а) 12 (дванадесет) месеца от датата на влагането на стока в експлоатация или началото на 

ползване на услугите (или продукта на услугата); 

б) 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката на съответната стока напълно 

окомплектована съгласно договореното и/или предоставянето на услугите в договорения обем и 

завършеност, и приемането им от Възложителя в договореното място на изпълнение (доставка); 

7.4. Възложителят има право да предявява рекламации по повод количеството и 

качеството на доставената стока и на предоставените услуги. 

7.5. Количествените рекламации Възложителят трябва да предяви до 45 /четиридесет и 

пет/ дни от датата на приемането на пълния предмет на договора. 

7.6. Качествените рекламации за видими недостатъци или такива проявили се при 

експлоатация на стоката и/или ползването на продуктите на услугата могат да се предявят от 

Възложителя в рамките на гаранционния срок по т. 7.2. и до 30 дни след неговото изтичане, в 

случай че несъответствието или дефекта са констатирани в рамките на гаранционния срок. 



7.7. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното качество или 

количество, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от Изпълнителя по избор на 

Възложителя. Недостатъците на предоставените услуги следва да бъдат отстранени от 

Изпълнителя чрез доработка, корекция или повторното изпълнение на услугата или част от нея, 

когато недостатъка не може да се отстрани по предходните два начина. 

7.8. Рекламациите за качество, установени след приемането на стоките и услугите следва 

да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя и трябва да съдържат искането на 

Възложителя, номера на договора, точното количество и вид на стоката или услугата за която се 

отнася рекламацията. 

7.9. Отговорността на Изпълнителя за рекламации се отнася и по отношение на 

доставената липсваща, поправена или заменена стока, както и за коригираните недостатъци на 

услугата или повторно извършената услуга. 

7.10. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството и 

характера на възникналия дефект и/или несъответствие, като при необходимост изпрати свои 

специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на Възложителя 

изготвя протокол, относно констатираните дефекти и/или несъответствия, причината за появата 

им и начина за тяхното отстраняване. 

7.11. Изпълнителят е длъжен в срок не по-дълъг от 15 /петнадесет/ дни от датата на 

получаване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект 

и/или несъответствие. Когато поради спецификата на дефекта (несъответствието) технологичния 

срок за отстраняването изисква по дълъг период, Изпълнителят е длъжен в 15 /петнадесет/ 

дневния срок да посочи и обоснове срока, в който ще отстрани дефекта (несъответствието). Този 

срок в никакъв случай не може да бъде по-дълъг от срока, за които е изпълнена услугата или 

доставката при изпълнението на основния договор. 

7.12. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и 

заменена стока, както и за отстраняване несъответствието на предоставената услуга са за сметка 

на Изпълнителя. 

7.13. Гаранционният срок на поправеното изделие се удължава с времето, за което е било 

извън приложението му при Възложителя, поради наличие на дефект или несъответствие, както 

и с времето на отстраняването им. 

7.14. Гаранционният срок за заменената стока или повторно извършената услуга започва 

да тече от датата на приемането им от Възложителя. 

7.15. В случай, че Изпълнителят след получаване на рекламацията не изпълни 

задължението си да отстрани дефектите или несъответствията в определения срок, Възложителят 

може да предприеме действия за отстраняването им, които счете за необходими. В този случай 

всички преки и косвени разходи, свързани с отстраняването им по този начин, са за сметка 

Изпълнителя, като това няма да препятства други права и претенции, които Възложителят може 

да има срещу Изпълнителя съгласно Договора.  

7.16. Възложителят може да приспадне направените от него разходи по предходната 

клауза от гаранцията за изпълнение на договора, а ако тя не е достатъчна като размер, 

Възложителят може да удържи остатъка от разходите от всяко последващо дължимо плащане 

към Изпълнителя независимо от основанието и вида на плащането и независимо дали е по 

настоящия договор или по друг между същите страни. По своя преценка Възложителят може да 

не удържа направените разходи от гаранцията за изпълнение, а само от последващо дължимо 

плащане, но в никакъв случай една и съща претендирана сума не може да се удържа и по двата 

начина. 

7.17. Ако дефекта е възникнал в следствие на нарушаване на инструкциите за 

експлоатация на стоката, предоставени от Изпълнителя, то този дефект не се счита за 

гаранционен и се отстранява за сметка на Възложителя, чрез възлагането му от Възложителя по 

отделен договор. Изпълнителят няма право да се отказва от общата гаранция за стоката при 

възникването на такъв дефект. 

7.18. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителя поради 

невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, 



предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение се 

отстраняват за сметка на Възложителя по реда на т.7.17 

8. Гаранция за изпълнение: 
8.1. При сключване на Договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 

стойност и при условията, определена в изискванията на Възложителя. 

8.2. Възложителят има право да усвои сумата на гаранцията за изпълнение частично или 

изцяло като обезщетение за нанесените вреди и/или дължимите неустойки поради неизпълнение 

от Изпълнителя на някое от задълженията му по договора в установените в него срокове. 

8.3. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 10-дневен срок от 

изпълнение на задълженията по договора след получаване на писмено уведомление от 

Изпълнителя за приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в 

случаите на усвояването й поради неизпълнение. 

8.4. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на 

задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е определено друго. 

8.5. Разходите по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя, а по усвояване 

гаранцията за сметка на Възложителя. 

9. Предоставяне и използване на документи и информация по 

договора: 
9.1. Възложителят е длъжен да предоставя на Изпълнителя всяка информация и/или 

документация, с която разполага и която може да бъде необходима при изпълнение на договора. 

Изпълнителят е длъжен да върне всички предоставени документи не по-късно от 15 дни след 

изтичане на срока за изпълнение на договора. 

9.2. Възложителят ще съдейства в рамките на своите договорни задължения и 

компетентност на Изпълнителя за осигуряване на информацията, която е необходима на 

последният за да изпълни задълженията си по договора. 

9.3. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да 

предоставя договора или част от него, или спецификации, планове, скици, шаблони, мостри или 

информация, предоставена от или от името на Възложителя във връзка с договора, на лице 

различно от служител или работник, назначен от Изпълнителя за изпълнение на договора или 

съгласуван между страните подизпълнител. 

9.4. Предоставянето на информация на работник, служител или подизпълнител трябва да 

бъде направено при условията на поверителност /конфиденциалност/ и само доколкото е 

необходимо за целите на съответното изпълнение. Изпълнителят няма право, без 

предварителното писмено съгласие на Възложителя, да използва документ или информация за 

цели различни от изпълнението на договора. Всеки документ, с изключение на самия договор, 

остава в собственост на Възложителя и при поискване трябва да бъде върнат (всички копия) на 

Възложителя при приключване изпълнението на договора. 

9.5. Информация, необходима за изпълнението на договора, която е класифицирана по 

съответна степен на защита съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) 

в Р. България, може да бъде получена по реда и следва да бъде съхранявана и предоставяна 

съгласно изискванията на закона за определената й степен на защита. 

10. Кореспонденция между страните: 
10.1. Всички документи, съобщения и уведомления между страните се представят в 

писмена форма (телефакс, телекс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба или 

по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис в Р. България). Същите се адресират до лицето за контакт, което е определено по 

Договора, а ако такова не е определено - до лицето подписало договора за съответната страна.  

10.2. За получено съобщение или уведомление се счита това, което е достигнало до 

адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 



своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за 

получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача. 

10.3. Когато в договора не е определен адрес за кореспонденция на някоя от страните, за 

валиден се счита този адрес, които е представен по време на процедурата за възлагане на 

поръчката. 

10.4. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно 

копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между 

хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. 

11. Проверки, изпитания и приемане на изпълнението: 
11.1. Възложителят или негов представител има право да проверява изпълнението на 

договора на всеки етап от изпълнението на договора без да възпрепятства работата на 

Изпълнителя. Възложителят своевременно уведомява Изпълнителя в писмен вид за 

представителите си определени за тази цел. 

11.2. Проверките могат да се провеждат в мястото на изпълнение или да се изиска 

представянето на конкретно определени доказателства за етапа и качеството на изпълнение. 

11.3. Проверките на изпълнението и изпитанията на продуктите в мястото на изпълнение 

могат да се извършват в помещенията на Изпълнителя или неговите подизпълнители, на мястото 

на доставката (на изпълнение) и/или в крайното местоназначение на обекта на проверка. Когато 

се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговите подизпълнители, на проверяващите 

ще се предоставят всички съответни помощни средства и съдействие, включително достъп до 

документи, чертежи, данни за производството, съоръжения, оборудване и помощ без това да се 

заплаща от Възложителя. 

11.4. Ако провереното изпълнение или изпитан обект (продукт) не отговоря на 

договорените изисквания, Възложителят може да откаже приемането му. В този случай 

Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите действия и промени, така че да приведе 

обекта на проверка в съответствие с договорените изисквания без това да се заплаща от 

Възложителя. 

11.5. Когато проверките и изпитанията не се извършват в момента на приемане на 

изпълнението по договора, а се изпълняват с оглед текущ контрол на качеството и етапа на 

изпълнение, независимо от резултата, констатациите и изводите на тази проверка, възложителят 

има право на проверка и изпитание на окончателното изпълнение, както и правата по т.11.4. 

11.6. В случаите, когато Възложителят откаже да приеме изпълнението той трябва да 

отправи писмено уведомление до Изпълнителя с мотивите за отказа и с искане за извършване на 

необходимите действия и промени.  

11.7. В случай, че Изпълнителят не изпълни действията по начините и в сроковете 

съгласно т.7.11. от датата на получаване на уведомлението по т.11.6., Възложителят разполага с 

едно от следните права по избор: 

а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да приведе 

изпълнението в съответствие с техническите изисквания по договора и/или да поправи 

недостатъците на извършената услуга; 

б) да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията и недостатъците. 

Възложителят има право да го възложи на друго лице, като допълнителните разходи за това на 

Възложителя са за сметка на Изпълнителя и Възложителят има правата за възмездяване на тези 

разходи съгласно т.7.16. 

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност 

на изпълнението. 

г) да развали частично или напълно договора като се полза изцяло или частично от 

правата си по гаранцията за изпълнение; 

11.8. Разпоредбите на т.11 от Общите условия на договора не освобождават  по никакъв 

начин изпълнителя от задълженията му по гаранцията относно изпълненото от него, нито от 

други негови задължения по настоящия договор. 



12. Одобряване на доклади и документи: 
12.1. Докладите и документите, представени от Изпълнителя, които са обект на одобрение 

или съгласуване от Възложителя по реда на договора, след писменото им одобряване 

(съгласуване) от последния удостоверяват, че те съответстват на изискванията на Възложителя. 

12.2. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 20 дни след получаване 

на докладите и документите по чл. 12.1, да уведоми писмено Изпълнителя за своето решение. 

Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска 

Изпълнителя да нанесе промени в тях. За окончателния доклад, времето за произнасяне на 

Възложителя е 30 дни. 

12.3. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл. 12.2, Изпълнителят може 

писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади и 

документи, ще се считат за приети, ако възложителят не се произнесе в срок от 10 /работни/ дни 

след писменото искане по тази точка. 

12.4. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато 

иска изменения в представения доклад и/или представените документи. 

13. Спомагателни вещи и дейности от Възложителя: 
13.1. За изпълнение на договора, Възложителят предоставя на Изпълнителя безвъзмездно 

за ползване движими и/или недвижими вещи, само ако е изрично определено в договора. 

Изпълнителят се задължава да ползва предоставените вещи само за целите на договора. 

13.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на 

договора, остават в собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за 

сметка на Изпълнителя от предаването им за ползване до тяхното връщане на Възложителя. 

13.3. Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя вещите по т. 13.2. в 15-дневен 

срок след изпълнение/прекратяване на договора. 

13.4. В случаите, когато мястото на изпълнение на възложената услуга е в имот на 

Възложителя, Изпълнителят и наетите от него лица са длъжни да спазват всички правила за 

вътрешния ред, които са в сила за лицата, работещи на съответното място. Тези правила ще 

бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя, при поискване. 

13.5. Изпълнителят носи отговорност и дължи възстановяване или обезщетение на 

Възложителя за щети, причинените на имотите и/или вещите, собственост на Възложителя. 

13.6. Изпълнителят ще спазва и ще осигури спазването от наетите от него лица на всички 

разпоредби и правила, свързани с безопасните условия на труд. 

14. Щети и вреди от Възложителя: 
14.1. Щетите и вредите свързани с погиване или повреждане на имот и вещи собственост 

на Изпълнителя са за сметка на Възложителя само в случаите, когато са пряко причинени поради 

непредпазливост или злонамерени действия от лица, наети от Възложителя. 

15. Експерти и оборудване за изпълнението 
15.1. Изпълнителят ще осигури и поддържа необходимите организация, материали, 

оборудване и персонал с подходяща квалификация и опит за изпълнението на договора с 

договореното качество. 

15.2. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки за осигуряване на 

оборудването, необходимо на екипа му за ефективно изпълнение на възложените услуги. 

15.3. Когато изпълнението на договора е пряко свързано с квалификацията и опита на 

лицата, които изпълняват поръчката, Изпълнителят ще предостави на Възложителя писмена 

информация (образование, професионална квалификация, професионален опит и др.) за всички 

лица, които ще използва при изпълнение на договора и частта от обема на поръчката които ще 

изпълняват съответните лица, освен в случаите когато са съгласувани изрично в договора. 

Информацията се представя на Възложителя в срок не по-късно от 15 дни преди възлагането на 

дейностите на съответните лица. Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за тези лица. 



15.4. Изпълнителят няма право да променя лицата, които е упълномощил за изпълнение 

на договора и за които е уведомил Възложителя съгласно условията на договора, без 

предварителното писмено съгласие на Възложителя.  

15.5. Изпълнителят е длъжен да предложи промяна на лицата, които е упълномощил за 

изпълнение на договора в следните случаи: 

а) при смърт, заболяване или злопулука; 

б) когато е наложителна промяна на лицето по други причини, които Изпълнителят не е 

могъл да предвиди (например оставка и др.) 

15.6. Възложителят има право да направи писмено мотивирано искане за промяна на лице, 

наето от Изпълнителя за изпълнение на договора, когато Възложителят счита, че това лице не 

действа ефективно или не изпълнява задълженията си съгласно договора, независимо от това, 

дали Възложителят го е одобрил първоначално по реда на договора. 

15.7. Допълнителните разноски, възникнали по повод промяна на упълномощеното лице  

за сметка на Изпълнителя.  

16. Подизпълнители и производители: 
16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители, а доставените стоки да бъдат 

произведени от производители, които са декларираните от него в процедура за възлагане на 

поръчката и одобрени от Възложителя. 

16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението 

на договора, включително и за действията на подизпълнителите, производителите и неговите 

доставчици. Изпълнителят отговаря за действията на тях като за свои действия. 

17. Забава на Изпълнителя: 
17.1. Предоставянето на услугите и изпълнението на доставките от Изпълнителя се 

извършват в съответствие с графика за изпълнение на поръчката, представен в предложението и 

одобрен от Възложителя. 

17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят  се натъкне на 

обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на договорените дейности, то 

Изпълнителят уведомява писмено Възложителя в 3-дневен срок узнаването на закъснението, за 

неговата вероятна продължителност и причините, които са го породили. В зависимост от 

причините и размера на очакваното закъснение, Възложителят има право по своя преценка: 

а) При виновна забава на Изпълнителя, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, Възложителят има право да се снабди с продукти от 

същия вид, качество и заявено количество от друг доставчик по пазарни цени към момента на 

заявяването. В случай, че тази цена се окаже по-висока от определената в настоящия договор, 

Възложителят, освен на неустойка в размерите по предходните точки, има право и на разликата 

в цените ведно със съответната лихва до деня на изплащането, удържани от гаранцията за 

изпълнение на договора, прихванати от задълженията или по нарочно издадена фактура. 

б) Да прекрати изпълнението на договора, като във възможно най-кратък срок, но не повече 

от 10 дни от получаването на уведомлението информира за това Изпълнителя; 

в) Да приеме изпълнението независимо от реализираната забава и да удържи неустойка за 

забава в договорения размер; 

г) Да приеме предложения срок за изпълнение и да не удържа неустойка за забава или да я 

удържи в намален размер спрямо договореното;  

18. Неустойки: 
18.1. Ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някои от доставките в сроковете 

и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други 

съдебни претенции по договора, удържа договорения размер на неустойката от последващо 

дължимо плащане по Договора или от гаранцията за изпълнение на договора, а когато сумата на 

неустойката е по-голяма от всяко от тях същата се удържа и от двете, но общо удържаните суми 

не могат да надвишават сумата на неустойката. 



18.2. Размерът на неустойката за забава се определя като сума, изчислена на база на 

цената на просроченото и/или неизпълненото по договора, периода на забава до действителното 

изпълнение или датата на прекратяване на договора и процента на дължимата неустойка, 

определен в договора.  

18.3. Размерът на неустойката за некачествено изпълнение се определя като сума, 

пропорционална на разходите за коригиране на некачественото изпълнение. 

18.4. При достигане максималния размер на неустойката определен в Договора, 

Възложителят може да прекрати договора в съответствие с т.19 на Общите условия на договора. 

19. Разваляне на договора: 
19.1. Ако някоя от страните не изпълни някое от задълженията си в договорените срокове, 

изправната страна, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на 

договора, може да развали този договор напълно или частично след изпращане на писмено 

уведомление за неизпълнение до ответната страна с покана за изпълнение. 

19.2. Срокът на предизвестие за прекратяване е 15-дневен, като същото не може да бъде 

предявено по рано от 15 дни след получаване на уведомлението по т. 19.1. от неизправната 

страна, както и в случаите когато неизправната страна е изпълнила своите неизпълнени 

задължения към момента на уведомлението. 

19.3. Възложителят има право да прекрати договора с 15 дневно писмено предизвестие, 

когато възникнат обстоятелства, които не позволяват изпълнението на задълженията по него. В 

този случай, Възложителят е длъжен да обезщети Изпълнителя за всички извършени и доказани 

разходи във връзка с изпълнение на договора, извършени до момента на прекратяването му. 

19.4. В случай, че Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност Възложителят може да 

прекрати договора по всяко време с писмено уведомление до Изпълнителя. 

20. Непреодолима сила (Форс мажор): 
20.1. Изпълнителят се освобождава от отговорност и не дължи неустойки, в случаите, 

когато забавата или неизпълнението по договора е в резултат на непреодолима сила. 

20.2. Непреодолима сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключване на Договора. 

20.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 

срок от седем календарни дни от настъпването на събитието, уведомява другата за това 

обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, 

позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от 

официален държавен (или независим) орган, в което да се посочи причинната връзка между 

непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при 

прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

20.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 

тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, 

през което е била налице непреодолима сила. 

20.5. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата 

страна. 

20.6. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, 

на които форс-мажорните обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя 

в писмен вид. 

21. Уреждане на спорове: 
21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и 

Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички 

усилия да разрешат спора по пътя на договарянето. 



21.2. Ако страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то 

Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето 

намерение за решаване на спора от съда, освен ако друго не е уговорено в Договора. 

21.3.  Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда страните могат да 

продължават да изпълняват задължения си по договора с изключение на тези от обекта на спора. 

22. Език на договора: 

22.1. Договорът се съставя и подписва на български език. 

23. Други: 
23.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни. 

23.2. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилага действащото 

законодателство на Р. България. 

23.3. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове 

действащи в Р. България. 

23.4. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи 

условия, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него. При 

противоречие между текста на Договора и приложенията към него, валидни са разпоредбите от 

текста на основния договор. 

23.5. В случаите, когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници ще са солидарно 

отговорни за изпълнението на задълженията по договора.  

23.6. Всяко изменение в структурата и съдружниците в обединението, без 

предварителното писмено съгласие на Възложителя ще се счита за неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя и Възложителя може да прекрати изпълнението на договора. 

23.7. Изпълнителят няма да прехвърля на трети лица изцяло или частично, задълженията 

си за изпълнение по този договор. 

23.8. Договорът се сключва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните с 

еднаква правна сила. 

24. Определения и съкращения: 

По смисъла на настоящия договор: 

“Договор” означава писмена договореност между Възложителя и Изпълнителя, така както 

е записано в Договора, към който настоящите ОУД са определени като приложение и/или 

неразделна част, и който договор е подписан от страните. Неразделна част от Договора са всички 

приложения към него и други документи, изрично посочени в него като такива. За Договор се 

счита и писмена поръчка изпратена от Възложителя и писмено потвърдена от Изпълнителя, с 

условия описани в поръчката,  потвърждението, ОУД и друга кореспонденция свързана с 

поръчката. 

“ОУД” или «Общи условия на договора» представлява настоящия документ заедно с 

всички приложения към него. Същите са валидни единствено в случаите, когато са определени 

като приложение и/или неразделна част от Договора. Настоящите ОУД се прилагат доколкото не 

противоречат на другите части на договора. 

“Възложител” означава лицето, купуващо стоките или получаващо и/или заплащащо 

услугите по договора. Възложителят е в качеството на купувач съгласно Закона за задълженията 

и договорите в Р. България що се отнася за стоките, които подлежат на доставка по договора. 

Когато договора е международен (в случаите когато контрагента на Възложителя е чуждестранно 

лице за Р. България), то Възложителят се явява купувач в съответствие с приложимото право по 

договора, а когато такова не е определено в съответствие с Международната конвенция за 

продажба на стоки и другите приложими международни конвенции в зависимост от спецификата 

на Договора. В определени документи, Възложителят може да бъде посочен като КУПУВАЧ, 

като в този случай определението за него е съгласно условията посочените в настоящото 

определение за Възложител. 



“Изпълнител” означава физическо или юридическо лице, или техни обединения 

извършващо доставките и съпровождащите ги дейности съгласно договора. Изпълнителят е в 

качеството на Продавач съгласно Закона за задълженията и договорите в Р. България или другите 

хипотези описани по-горе в определението за “Възложител”. 

«Подизпълнител» е физическо или юридическо лице, което пряко участва със в 

изпълнението на някоя от дейностите свързана с изпълнението на поръчката. Не са 

подизпълнители доставчиците на оборудване и материали, с които Изпълнителя е сключил или 

възнамерява да сключи договор за доставка на необходимите му оборудване и материали за 

изпълнение на поръчката.  

«Предложение (оферта) на Изпълнителя» - представлява приложимото предложение на 

изпълнителя от офертата (или офертата като цяло) представена от него в процедурата, по която е 

избран за избран за изпълнител на поръчката по договора. 

«Изисквания на Възложителя» - представляват изискванията заложени в документацията 

за участие в процедурата по възлагане на поръчката по договора. 

“Цена” означава цената, дължима на Изпълнителя съгласно договора за точно изпълнение 

на договорните му задължения в съответствие с договорените условия. 

“Място на доставка (изпълнение)” означава мястото или местата, където доставките 

трябва да бъдат доставени при условията на договора. 

“Доставки” означават стоките, включително, всички съпровождащи дейности по реалното 

им получаване и ползване от Възложителя, в това число инсталиране, настройка, шеф-монтаж, 

поддръжка и други, които Изпълнителят трябва да изпълни съгласно Договора.  

“Страна на произход”, или само “произход” означава мястото, където стоките, обект на 

доставките са получени като краен продукт или са произведени изцяло, или националността на 

физическия Изпълнител (респ. седалището на юридическото лице), което ще изпълни 

съпътстващите услуги. Стоките са произведени, когато чрез обработка, преработка или 

съществено и основно сглобяване на компоненти, се получава продукт, който е търговски 

признат и съществено се различава по основните си характеристики или предназначение, или 

употреба, от частите, от които е съставен.  

“Интелектуален продукт” - това са продукти на интелектуален труд, ноу-хоу, софтуер, 

документация или други авторски разработки съдържащи в себе си или представляващи авторско 

право или интелектуална собственост на Изпълнителя или на трети лица, които са ги създали, 

патентовали или закупили съответните права на собственост. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................   ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................. 

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ    

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   
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З А П О В Е Д   №…  

 

София, 1 6 . 0 2 . 2009  год. 
 

На основание чл.11, т.З от ПУДУ на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, 

Във връзка с Решение на СД - протокол № …… /12.02.2009г. 

УТВЪРЖДАВАМ 

ЦЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОСТЪПА И ТЕРИТОРИЯТА НА 

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

1. Пропуск за служители на лечебното заведение до територията на УМБАЛ 
„Александровска"ЕАД - 30.00 лв. с ДДС за 2009г. 

2. Пропуск за търговци, имащи договори отношения с УМБАЛ 
,Александровска" ЕАД - за 2009г. 

» Леки автомобили и микробуси -120.00 лв. с ДДС 
» Товарни автомобили до 2,5 тона-300.00лв. с ДДС 

» Товарни автомобили над 2,5 тона - 700.00 лв.с ДДС 
» Товарни автомобили на строителни фирми - заплащат по 2 лв. на 

час престой. 
3 .  В х о д н а т а  т а к с а  з а  п о с е т и т е л и ,  в л и з а щ и  в  У М Б А Л  

Александровска" ЕАД - 2.00 лв. до 1 час и на всеки започващ следващ час по 2.00лв. 
4. При изгубване на пропуск от посетител - 30.00 лв. с ДДС. 
5. При неправилно паркиране на МПС на територията на лечебното 

заведение се налага глоба в размер на 10.00 лв. с ДДС 
6. На лица, на които се налага влизане за извършване на лечебни 

процедури или придружаване на болни, се издава временен пропуск на стойност 
2.00 лв. на ден престой. 

7. Пропуск за хоспитализирани пациенти на УМБАЛ „Александровска" ЕАД 
-10.00 лв. за 24 часа охраняем паркинг. 

8. Ползване   на   постоянен   /денонощен/   паркинг  от  служители   и 
посетители да бъде: 

»  30.00 лв. месечно за открит паркинг 
» 60.00 лв. месечно за ползване на гаражна клетка или навес 

 

 

 

mailto:mbal@alexandrovska-hospital.bg


 

Заповедта влиза в сила считано от 01.01.2009г. 

Организацията и изпълнението на заповедта възлагам на г-н Анаки Наков - експерт по 

сигурност и гражданска защита. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Христинка Вълчева - 

заместник директор по административните дейности. 

Заповедта да се сведе до знанието на заместник директори, началници на клиники и 
лаборатории, началници на отдели - за изпълнение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИ 

ДОЦ. Д-Р 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47,  ал. 9  от ЗОП 

 

Подписаните:  

 

1. ................................................................................................................., 

                                                           ( име, презиме, фамилия) 

 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

на длъжност ...... .....................................................................................................................  

                                                         (посочете длъжността) 

  

2.................................................................................................................., 

                                                           ( име, презиме, фамилия) 

 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

на длъжност ....... .......................................................................................................................  

                                                             (посочете длъжността) 

 

3. ......................................, 

 

 

На участника „.........................................................................................................”: 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„…………….............................................................................................................…………..”,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

I. Представляваният от мен участник .................................................................................: 

       (посочете участника) 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 

ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или 

вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен;  

4. Не е в открито производство по несъстоятелност; 

5. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира 

в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил 

дейността си;  

6. Не е виновен за изпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл. 3, ал. 2 и няма влязло в сила съдебно решение;  

7. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 години; 

8. Няма сключен договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 



 

II. Аз лично: 

1.  Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за: 

а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 

б)подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; 

в)участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г)престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; 

д)престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; 

2.  Не съм  лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с 

предмета на поръчката, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава; 

3.  Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния 

кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от 

Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

4.  Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;  

5.  Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 Информацията за посочените обстоятелства в т. т. ......................се съдържа в следните 

публичните регистри ............................................................../когато е приложимо/ 

 

Компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която съм установен - 

........................................., издал информацията за посочените обстоятелства в т. т. .......... е 

......................................................./когато е приложимо/ 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

 .......................................... г. Декларатори: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 

                                                                                   2................................................... 

 (подпис и печат) 

                                                                                   3.  

 

 

Декларацията се подписва от лицата, съобразно изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато декларацията се подписва от чуждестранно лице, следва да бъде на неговия език и в 

официален превод на български. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки 

един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК  



ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП 

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

 На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Представляваният от мен участник  не е свързано лице или свързано предприятие с друг 

участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка. 

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

Задължавам   се   да   уведомя   възложителя   за   всички   настъпили   промени  в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

 

 

 

 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

 На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Представляваното от мен дружество не е  регистрирано в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим. 

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. 

 

 
 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 
 

 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участието или неучастието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 
 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Представляваният от мен участник  

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва 

подизпълнители /ненужното се зачертава/; 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................, 
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

…….…………………………………………………………………………………………… 

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от 

общата стойност на поръчката. 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 
 

 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от ................................, на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на …………………………………………..………………………………………………… ,  
(наименование на юридическото лице, което представлявате) 

 

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,  данни по 

регистрация: ................................................................................................................................... 
(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на 

управление) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен дружество, изразявам съгласието да участваме като 

подизпълнител на ................................................. 
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществената  поръчка с предмет: „..........................................................”. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

........................................................................................................................................................ 
 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по 

образец/. 

 
 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-

горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 
 

 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 



(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА  

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от ................................, на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Срокът на валидност на представената оферта е ….. / словом ................................../ 

календарни дни,  считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите  

 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки  

за приемане на условията в проекта на договора 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам без възражения 

условията в него. 

 

 

 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................................, на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
През последните три години представлявания от мен  е изпълнил следните  доставки, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката: 
  

№ Предмет на 

договора 

Възложител, адрес 

и телефон 

Стойност на 

договора с 

ДДС 

Период на 

изпълнение на 

договора 

/начална и 

крайна дата на 

договора/ 

Приложена 

препоръка/ 

референция за 

добро 

изпълнение/ 

изх. номер и 

дата или чрез 

посочване на 

публичен 

регистър, в 

който е 

публикувана 

информация за 

доставката 

      

      

      

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 .......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ............................................... 
(дата на подписване) (подпис и печат) 


