
Ном. №  Наименование М.е.

Прогнозно 

Количeство за 18 

месеца

Прогнозна 

стойност в 

лева без ДДС 

за 18 месеца

000100 ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ

000103 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 1000

22500,00
000109 ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ

000113 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 1000

40000,00
000115 Диагностични водачи  PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие, лесно оформяне с 

пръсти и J-Памет, Amplaz Super Stiff - PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие

брой 20

333,33
000120 ДЕЗИЛЕТА

000124 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

12000,00
000133 ОБЩ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН КОНСУМАТИВ

000140 Удължители за налягане брой 750 9375,00
000151 Ротатор за PTCA, луминисцентен, за водачи с диаметри до 0.022’’ брой 250 5000,00
000179 КОРОНАРНИ ВОДАЧИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ



000196 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 150

18750,00
000201 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 50

6250,00
000207 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 100

12500,00
000208 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 25

3125,00
000209 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 25

3125,00
000210 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 100

12500,00



000211 Водач - PTCA, 0.014"; 190cm; J и прав дистална сърцевина - Elastinite, PTFE 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, вариант с дистални 1,0 см от 

върха без покритие за повече тактилност,  Натоварване на върха в gr.: 0,8g

брой 100

12500,00
000227 КОРОНАРНИ БАЛОНИ

000234 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 125

25000,00
000237 PTCA балон с два диаметъра, подходящ за бифуркационни стенози с дистална част с 

по-малък диаметър от проксималната с отношение 1.25 - Материал-polyamide organic 

polimer "Grilamid L20G"

брой 5

2000,00
000238 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 60

24000,00



000239 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 90

15750,00
000240 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 90

15750,00
000253 РТСА БАЛОНИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

000256 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 50

7375,00
000310 Коронарни графт стентове

000312 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 2

2500,00
000323 КОРОНАРНИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ:

000329 Аспирационен катетър Покритие: хидрофилно

Дължина на катетъра: 145 см

Дължина на порта за бърз обмен (Rapid Exchange) – 25 см

Дължина на мекия връх: 3 мм

Входящ профил: 0.015“

Лумен за екстракция: 0.95 мм2 за 6 F / 1.54 мм2 за 7 F

Скорост на аспирация: 1.6 сс/с за 6 F

Съвместимост с водач: 0.014“

брой 10

2500,00
000330 ПЕРИФЕРНИ ВОДАЧИ

000339 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 50

5625,00



000340 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 15

2312,50
000347 ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ

000359 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 50

20000,00
000360 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 50

14375,00
000361 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 25

6041,67
000433 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 15

15000,00
000446 ДРУГ КОНСУМАТИВ

000462 Кювети за изследване на ACT (активирано време за кръвосъсирване), съвместими с 

микрокоагулационна система Hemochron Signature +. Мониторира средни до високи 

нива на хепаринови дози (1-6 U/mL) от пълна кръв.

брой 1000

8333,33
000463 КАТЕТРИ ЗА ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА



000466 Катетър за вътресъдова ултразвукова диагностика ;Работната дължина на катетъра е 

135 см;Съвместим минимално  с водещ катетър от  5F (I.D. ≥ 1,67 мм ); Максималено 

съвместим с  водач: 0,014 "; Ултранисък  профил на преминаване 3.15F/1.05mm; 

дизайн на трансдюсера -ротационен; честота 40 MHz; Ентри профил 2 F / 0,067 mm; 

Профил на трансдюсера 2,6 F/ 0,87 mm; Проксимален шафт 3 F/ 1,05 mm; Отстояние 

от върха до трансдюсера 20 мм; 

брой 50

90000,00
000475 КОНСУМАТИВИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ

000477 Катетър  за РФ аблация с дължини 105см/феморален/ и 155см /радиален / с 

конекторен кабел. Диаметър на шафта - 4F за двете дължини

брой 5

67500,00
000478 КОНСУМАТИВИ ЗА АОРТНА ВАЛВУЛАПЛАСТИКА

000479 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 2

2000,00
000496 ВЕНА КАВА ФИЛТЪР

000498 Филтър за вена кава със спираловиден дизайн и с два модела – за феморален и 

югуларен венозен достъп. Съвместим с 9F интродюсер и 0.35“ водач. Работна 

дължина на катетъра 67см. Два маркера на разстояние 12см. един от друг. За 

диаметри на вена кава от 17 до 28мм. Материал на рамката на филтъра и маркерите-

нитинол.Контролирано позициониране на филтъра и атравматичен дизайн.

брой 10

13750,00
000506 СИСТЕМИ ЗА АОРТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

000507 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 5

65000,00
000508 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

16000,00
000509 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

12333,33



000510  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

7333,33
000511 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

10000,00
000512 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

1800,00
000513 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

200,00

* Забележка: Ако някъде в техническата спецификация има посочен конкретен 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички 

случаи, възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за 

доказване на еквивалентността е на участника или изпълните

Обща прогнозна стойност 610437,50


