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-
0 1 Трислоен, стерилен сет, за еднократна употреба от нетъкан текстил - 

трипластова материя със специално импрегниращо и абсорбиращо 

покритие. Абсорбционен капацитет в критичния участък 4,8 мл/cm2. 

Метод на стерилизация-ирадиация. Трислойно опаковане с вакуум 

технология. В съответствие с  EN13795. Съжържа: -  2бр. Целулозни кърпи 

18х24 cm -  2бр.Чаршаф за ОП маса 150х150 cm, с абсорбираща част 

75х150хcm-  1бр. Абсорбираща кърпа 56х80 cm-  1бр. Адхезивна кърпа 

50х50 cm -  1бр. Ангиографски чаршаф 240х330 cm с два отвора 5х7хcm и 

два отвора 7х9 cm                   

брой 4000

0 1 1 ПРОХЕЛТ ЕООД Трислоен, стерилен сет, за еднократна 

употреба от нетъкан текстил - 

трипластова материя със специално 

импрегниращо и абсорбиращо покритие. 

Абсорбционен капацитет в критичния 

участък 4,8 мл/cm2. Метод на 

стерилизация-ирадиация. Трислойно 

опаковане с вакуум технология. В 

съответствие с  EN13795. Съжържа: -  

2бр. Целулозни кърпи 18х24 cm -  

2бр.Чаршаф за ОП маса 150х150 cm, с 

абсорбираща част 75х150хcm-  1бр. 

Абсорбираща кърпа 56х80 cm-  1бр. 

Адхезивна кърпа 50х50 cm -  1бр. 

Ангиографски чаршаф 240х330 cm с два 

отвора 5х7хcm и два отвора 7х9 cm                   

4000 29.5 118000 Molnlycke Health 

Care, Sweden

№ 1, 

Кат. 

№698260

100 100

0 2 Трислойни стерилни престилки за еднократна употреба. Мека и дишаща, 

непромокаема SPUNLACE материя. Тяло и ръкави - нетъкана 

целулоза/полиестерни влакна, подсилени отпред и на ръкавите с 

полиеталенов филм. Дълги и еластични ръкавели, плисета на раменете, 

позволяващи свобода на движение. Залепваща лента около врата. 

Ергономичен дизайн за добро прилягане с две кърпи за ръце, в стерилна 

опаковка, с вакуум технология. В съответствие с EN13795. Размери: M, L,L-

L, XL, XL-L, XXL-XL, XXL-L.

брой 8000

0 2 1 ПРОХЕЛТ ЕООД Трислойни стерилни престилки за 

еднократна употреба. Мека и дишаща, 

непромокаема SPUNLACE материя. Тяло и 

ръкави - нетъкана целулоза/полиестерни 

влакна, подсилени отпред и на ръкавите 

с полиеталенов филм. Дълги и еластични 

ръкавели, плисета на раменете, 

позволяващи свобода на движение. 

Залепваща лента около врата. 

Ергономичен дизайн за добро прилягане 

с две кърпи за ръце, в стерилна 

опаковка, с вакуум технология. В 

съответствие с EN13795. Размери: M, L,L-

L, XL, XL-L, XXL-XL, XXL-L.

8000 6.5 52000 Molnlycke Health 

Care, Sweden

№ 100 100

ПРОХЕЛТ ЕООД 170000
-

0 1 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

0 2 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

0 3 Rapid – exchange (monorail), с единичен лумен микрокатетър.Технология с 

фиброоптичен сензор за налягане на 5мм от върха на катетъра. 

Рентгенопозитивен маркер на 2.5 мм от върха на катетъра. Дължина на 

микрокатетъра-цялостна дължина  131.9 , inches (335 cm). Работна 

дължина  59.1-inches (150 cm)л Rapid exchange, дистална  дължина на 

шафта  10.2 inches(26 cm). Работен температурен режим  на околната 

среда 64-86°F(18-30°C) Оперативен диапазон на атмосферно налягане 11-

15 psi, 77-106 kPa. Съвместим с 5-8 Fr водещи катетри.

брой 250
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ОП :: [1] Обособена позиция №1 - Общ консуматив
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0 3 1 ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД Rapid – exchange (monorail), с единичен 

лумен микрокатетър.Технология с 

фиброоптичен сензор за налягане на 5мм 

от върха на катетъра. Рентгенопозитивен 

маркер на 2.5 мм от върха на катетъра. 

Дължина на микрокатетъра-цялостна 

дължина  131.9 , inches (335 cm). Работна 

дължина  59.1-inches (150 cm)л Rapid 

exchange, дистална  дължина на шафта  

10.2 inches(26 cm). Работен температурен 

режим  на околната среда 64-86°F(18-

30°C) Оперативен диапазон на 

атмосферно налягане 11-15 psi, 77-106 

kPa. Съвместим с 5-8 Fr водещи катетри.

250 1300.02 325005 САЩ SKU#014

667-стр4

100 100

0 4 TELEPORT-OTW микрокатетър с максимална  способност за проникване, 

проследяемост и безопасност. Увеличава подкрепата на водача и 

луминалния достъп при комплексни лезии, при антеграден и ретрограден 

достъп.Нисък профил, хибридна оплетка и койл конструкция.Вътрешен 

слой – PTFE; Среден слой – хибридна оплетка и койл; Външен слой – тънко 

полимерно покритие. Dura рентгенопозитивен, изострен връх. Дистален 

диаметър 2,0F. Съвместим с 0,014“ GW и 5F водещ катетър. Проксимален 

профил на катетъра – 2,6F, дистален профил – 2,0F. Профил на върха 

0,0190“, вътрешен диаметър на върха – 0.0157, вътрешен диаметър на 

катетъра – 0.0170“, Хидрофилно покритие на дисталните 60 см., 

включвайки и върха на катетъра. Дължина на катетъра – 135; 150 см.

брой 20

0 4 1 Новимед Кардио ЕООД TELEPORT-OTW микрокатетър с 

максимална  способност за проникване, 

проследяемост и безопасност. Увеличава 

подкрепата на водача и луминалния 

достъп при комплексни лезии, при 

антеграден и ретрограден достъп.Нисък 

профил, хибридна оплетка и койл 

конструкция.Вътрешен слой – PTFE; 

Среден слой – хибридна оплетка и койл; 

Външен слой – тънко полимерно 

покритие. Dura рентгенопозитивен, 

изострен връх. Дистален диаметър 2,0F. 

Съвместим с 0,014“ GW и 5F водещ 

катетър. Проксимален профил на 

катетъра – 2,6F, дистален профил – 2,0F. 

Профил на върха 0,0190“, вътрешен 

диаметър на върха – 0.0157, вътрешен 

диаметър на катетъра – 0.0170“, 

Хидрофилно покритие на дисталните 60 

см., включвайки и върха на катетъра. 

Дължина на катетъра – 135; 150 см.

20 1600 32000 Orbus Neich - 

Холандия

220-13-

2000;220-

15-2000 

(стр.4)

100 100

0 5 TELEPORT CONTROL-OTW микрокатетър с максимална въртяща 

способност, проследяемост и безопасност. Увеличава подкрепата на 

водача и луминалния достъп при комплексни лезии, при антеграден и 

ретрограден достъп.Нисък профил, хибридна оплетка и койл 

конструкция.Вътрешен слой – PTFE; Среден слой – хибридна оплетка и 

койл; Външен слой – тънко полимерно покритие. Dura рентгенопозитивен, 

изострен връх. Дистален диаметър 2,1F. Съвместим с 0,014“ GW и 5F 

водещ катетър. Проксимален профил на катетъра – 2,7F, дистален профил 

– 2,1F. Профил на върха 0,0190“, вътрешен диаметър на върха – 0.0157, 

вътрешен диаметър на катетъра – 0.0175“, Хидрофилно покритие на 

дисталните 60 см., включвайки и върха на катетъра. Дължина на катетъра 

– 135; 150 см.

брой 20



0 5 1 Новимед Кардио ЕООД TELEPORT CONTROL-OTW микрокатетър с 

максимална въртяща способност, 

проследяемост и безопасност. Увеличава 

подкрепата на водача и луминалния 

достъп при комплексни лезии, при 

антеграден и ретрограден достъп.Нисък 

профил, хибридна оплетка и койл 

конструкция.Вътрешен слой – PTFE; 

Среден слой – хибридна оплетка и койл; 

Външен слой – тънко полимерно 

покритие. Dura рентгенопозитивен, 

изострен връх. Дистален диаметър 2,1F. 

Съвместим с 0,014“ GW и 5F водещ 

катетър. Проксимален профил на 

катетъра – 2,7F, дистален профил – 2,1F. 

Профил на върха 0,0190“, вътрешен 

диаметър на върха – 0.0157, вътрешен 

диаметър на катетъра – 0.0175“, 

Хидрофилно покритие на дисталните 60 

см., включвайки и върха на катетъра. 

Дължина на катетъра – 135; 150 см.

20 1600 32000 Orbus Neich - 

Холандия

221-13-

2000;221-

15-

2000(стр.

4)

100 100

0 6 Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална 

артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на 

хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на 

предварително подготвен възел. Възможност за поддържане на достъпа 

по време на затварянето. В комплект с устройство за затягане на възлите 

и срязване на конците. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 

F

брой 20

0 6 1 „Хелткеър С“ ООД Перкутанно устройство за затваряне на 

съдов достъп на феморална артерия при 

интервенционални и диагностични 

процедури. Постигане на хемостаза чрез 

механично съшиване на съда с 

използване на предварително подготвен 

възел. Възможност за поддържане на 

достъпа по време на затварянето. В 

комплект с устройство за затягане на 

възлите и срязване на конците. За 

затваряне на съдов достъп с размер от 5 

F до 21 F

20 450 9000 Abbott Vascular/USA 100 100

0 7 Специализиран коронарен балон-катетър, улесняващ трансфера на 

енергия, предназначен за извършване на вътресъдова литотрипсия. 

Съвместим с 0.014" водач; 6F водещ катетър; монорейл система или OTW; 

работна дължина 138 см; преминаващ профил 0.044" ( +/- 0.002" ); 

налични диаметри: 2,5мм/3,0мм/3,5мм/4,0мм; налична дължина: 12мм; IVL 

налягане: 4 атм.; Номинално налягане 6 атм., RBP=10 атм.; Наличие на 2 

броя излъчватели;  Максимален брой импулси:80 / 1 импулс на секунда; 

брой 15

0 7 1 „Хелткеър С“ ООД Специализиран коронарен балон-катетър, 

улесняващ трансфера на енергия, 

предназначен за извършване на 

вътресъдова литотрипсия. Съвместим с 

0.014" водач; 6F водещ катетър; 

монорейл система или OTW; работна 

дължина 138 см; преминаващ профил 

0.044" ( +/- 0.002" ); налични диаметри: 

2,5мм/3,0мм/3,5мм/4,0мм; налична 

дължина: 12мм; IVL налягане: 4 атм.; 

Номинално налягане 6 атм., RBP=10 атм.; 

Наличие на 2 броя излъчватели;  

Максимален брой импулси:80 / 1 импулс 

на секунда; 

15 6468 97020 Shockwave Medical 

Inc. USA

100 100

„Хелткеър С“ ООД 106020
ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД 325005
Новимед Кардио ЕООД 64000


