
Техническа спецификация за Обособена позиция №4
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1 Постоперативен балон катетър - трипътни, силиконов,хидрофилно покритие, тип "Дюфор" СH20;CH 22;CH 24 / 50 мл брой 2 000 25,00 50 000,00

2 Електрод-вапоризационен за биполярна резекция,12 и 30 град.стерилен брой 24 301,00 7 224,00

3 Електрод-примка за биполярна резекция,12  град.стерилен, среден брой 36 176,00 6 336,00

4 Електрод-примка за биполярна резекция,12 град.стерилен, голям брой 36 200,00 7 200,00

5 Електрод-примка за биполярна резекция,30 град.стерилен, среден брой 36 176,00 6 336,00

6 Спринцовки за артериална кръв,1мл,  с хепарин до 50IU,стерилна брой 200 1,22 244,00

7

Езофагеален стент - частично покритие

Материал на стента: Нитинол. Материал на покритието: Силикон. Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край 

на стента за визуализация и прецизно позициониране. Ласо в проксималния край за препозициониране след поставянето. 

Стента се имплантира посредством специална система.Размери: Диаметър на тялото - 20мм; Диаметър на краищата - 

мин.25мм; Дължина на стент: 8;10;12 или 12.5; 15 см; Диаметър на система за доставяне: макс. 8мм.

Езофагеален стент - цялостно покритие

Материал на стента: Нитинол. Материал на покритието: Силикон. Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край 

на стента за визуализация и прецизно позициониране. Ласо в проксималния край за препозициониране след поставянето. 

Стента се имплантира посредством специална система. Размери: Диаметър на тялото - 18; 20 или 22 мм; Диаметър на 

краищата - мин. 23, 25мм; Дължина на стент: 8; 10 или 11; 12 или 12.5; 14 или 15 см; Диаметър на система за доставяне: 

макс. 8мм.

Дуоденален стент- непокрит
Материал на стента: Нитинол. Материал на покритието: Силикон. Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край 

на стента за визуализация и прецизно позициониране. Стента се имплантира посредством специална система. Размери: 

Диаметър на тялото - от 20 до 22 мм; Диаметър на краищата - до 27 мм; Дължина на стент (работна): 5 или 6; 8 или 9, 11 

или 12 см; Диаметър на система за доставяне: от 10 Fr; Дължина на системата за доставяне: 230 см.

Дебелочревен стент- непокрит

Материал на стента: Нитинол. Материал на покритието: Силикон. Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край 

на стента за визуализация и прецизно позициониране. Стента се имплантира посредством специална система. Размери: 

Диаметър на тялото -от 23 до 25 мм; Диаметър на краищата - 30 мм; Дължина на стент (работна): 5 или 6; 8; 10  или 11 см; 

Диаметър на система за доставяне: от 10 Fr; Дължина на системата за доставяне: 230 см.

Водач за ендоскопски процедури

2 333,33

брой

брой

2 2 083,33

брой 10 333,33

брой 10 2 083,33

брой 3

7.3 2 2 083,33 4 166,66

Обособена позиция 4 - Общи медицински изделия

20 833,307.1

3 333,33

Стентове

7.2 7 000,00

7.4 4 166,66

7.5

Таблица 4



"Кинк" резистентен водач с  5 см хидрофилно, право, радиопозитивно покритие; Размери: Дължина на водача: от 260 до 

280 см и от 450 до 480 см; Диаметър на водача: 025, .035.

Балон за дилатация на езофаг

Материал на балон: Полиетилен. Размери: Диаметър на катетъра: 7 Fr; Дължина на балона от 8 до 10 см; Диаметър на 

балона (приблизителни): 6-7-8, 8.5-9.5-10.5, 11-12-13, 13.5-14.5-15.5, 16-17-18, 18-19-20. 

Балон при Ахалазия

Размери: Дължина на балона: мин.8 см; Диаметър на балона: 30, 35 и 40 мм.

Обща прогнозна стойност за номенклатура №7 в лева, без ДДС 41 166,62

8 Сет за ендоскопско лигиране 

Сет за ендоскопско лигиране на езофагеални варици - 6 броя

Барел, включващ двуструнен спусък с корд и монтирани латексови ластици, въвеждащ катетър, ръкохватка за прецизен 

контрол и адаптер. Вариант: 6 броя; Външен диаметър на ендоскоп: 8.6-11.3/9.5-13 мм

Сет за ендоскопско лигиране на езофагеални варици - 10 броя

Барел, включващ двуструнен спусък с корд и монтирани латексови ластици, въвеждащ катетър, ръкохватка за прецизен 

контрол и адаптер. Вариант:  10 броя; Външен диаметър на ендоскоп: 8.6-11.3/9.5-11.5 мм

Обща прогнозна стойност за номенклатура №8 в лева, без ДДС  3 708,33

Спрей за мигновенна хемостаза при кървене от ГИТ

Съдържа минерална смес специално разработена за ендоскопска хемостаза. Не съдържа растителни, човешки или 

животински протеини, не съдържа алергени. Устройство тип "пистолет" с флакон CO2, осигуряващ евакуация на спрея под 

налягане;Размери: диаметър на катетъра 7 и 10 Fr., дължина на катетъра 220 см., минимален размер на инструментите 2,8 и 

3,7 мм.

Сет биопсична игла за мекотъканна биопсия

Полуавтоматична биопсична игла със съответваща канюла с ехопозитивен връх, позволяваща многократни биопсии при 

единствена пункция; Размери: Диаметър на иглата: 18 и 20 G; Дължина: 9,15 см; Биопсична цепка: 10 мм

Сет биопсична игла за мекотъканна биопсия

Полуавтоматична биопсична игла със съответваща канюла с ехопозитивен връх, позволяваща многократни биопсии при 

единствена пункция; Размери: Диаметър на иглата: 16, 18 и 20 G; Дължина: 9,15 и 20 см; Биопсична цепка: 20 мм

Аспирационна биопсична игла 

Аспирационна биопсична игла тип "Chiba"; Размери: Диаметър на иглата: 18,20,21 и 22 G; Дължина на иглата: 15 и 20 см

Аспирационна биопсична игла с ехопозитивен връх 

Аспирационна биопсична игла тип "Chiba" с ехопозитивен връх;Размери: Диаметър на иглата: 18,20,21 и 22 G; Дължина на 

иглата: 15 и 20 см

14

Водач за ендоскопски процедури

"кинк" резистентен водач с  5 см хидрофилно, право, радиопозитивно покритие; Размери: Дължина на водача: 260 и 480 см; 

Диаметър на водача: .021, .025, .035; 

Изключително твърд водач за перкутанни дренажни процедури

Супер твърд водач с тефлоново покритие.Размери: .035 инча, дължина 90 см., дължина на гъякавия връх 4 - 7 см.

13

брой 5 41,67 208,30

брой 5 50,00 250,00

брой 20 120,00 2 400,00

брой

20 120,00 2 400,00

брой 5 358,33 1 791,67

брой 5 383,33 1 916,67

брой 10 333,33

брой

1 083,33

2

2брой 416,67

Водачи за ендоскопски и перкутанни дренажни процедури

12.

416,67

3 333,33

7.6 833,33

7.7 833,33

8.1

8.2

9.

10.

11.

7.5

14.1

14.2

1 083,33

10 333,33 3 333,33брой

250,00

брой

1

брой 5 50,00



Твърд водач за перкутанни дренажни процедури

Твърд водач с политетрафлуороетиленово (PTFE) покритие.

Размери: .035 инча, дължина 80 см с дължина на гъякавия връх 7 см и дължина 90 см с дължина на гъякавия връх 3 см

Обща прогнозна стойност за номенклатура №14 в лева, без ДДС     3 999,99

15.

Билярен катетър сет за дългосрочен външно-вътрешен дренаж 

Билярен катетър сет за външно-вътрешен дренаж. Материал - ултратан. Заключващ механизъм на извивката на дисталната 

част. Радиопозитивна лента на проксималната част на катетъра. Хидрофилно покритие. Сетът съдържа трокарна игла от две 

части, два изправящи стилета трърд и гъвкав и катетър.

Размери: диаметър 8,5 и 10,2 Fr., дължина 40 см., дължина на сегмента 8 см., 32 отвора по тялото на катетъра. размер на 

водача, който приема катетъра 0,038 инча. 

Билярен катетър за временен външно-вътрешен 

Билярен катетър за външно-вътрешен дренаж. Материал - ултратан. Радиопозитивна лента на проксималната част на 

катетъра. Сетът съдържа обтуратор и катетър.Размери: диаметър 8,5 и 10,2  Fr., дължина 50 см., 32 отвора по тялото на 

катетъра. размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча. 

Дренажен катетър с многоцелево приложение

Дренажен катетър с многоцелево приложение. Заключващ механизъм на извивката на дисталната част. Радиопозитивна 

лента на проксималната част на извивката. Хидрофилно покритие. Материал на катетъра позволяващ третиране с етилов 

алкохол. Сетът съдържа: трокарен стилет, два интродюсера за катетъра трърд и гъвкав, катетър.Размери: 8,5 10,2 и 12 Fr., 

дължина 25 и 40 см., странични 6 отвора, размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча. 

Дренажен катетър с многоцелево приложение, подходящ за дрениране на малки кухини

Дренажен катетър с многоцелево приложение, подходящ за дрениране на малки кухини. Дизайна на върха на катетъра 

предотвратяващ набирането при поставянето с директна техника.Заключващ механизъм на извивката на дисталната част. 10 

мм. ширина на извивката, позволяваща дрениране на малки кухини. Хидрофилно покритие. Материал на катетъра 

позволяващ третиране с етилов алкохол. Сетът съдържа: трокарен стилет, два интродюсера за катетъра трърд и гъвкав, 

катетър.Размери: 5, 6,3 7, 8,5 и 10,2 Fr., дължина 15 и 25 см., 5 странични отвора на извивката, размер на водача, който 

приема катетъра 0,038 инча. Размер на извивката 10 мм.

Дилататори за фасция с хидрофилно покритие

Дилататори за фасция с хидрофилно покритие.Размери: 5,6,7,8,9,10, и 12 Fr., дължина 20 см., размер на водача, който 

приема катетъра 0,038 инча. 

Обща прогнозна стойност за номенклатура №15 в лева, без ДДС 7 749,97

Перкутанен билиярен стент

от нитинол, непокрит. По 4 златни маркера по всеки край за по-добър рентгенов контрол. Саморазгъващ се, без да се 

скъсява при освобождаването на стента.Размери: диаметър 8, 9,10 и 12 Fr., дължина 4-8 см., външен диаметър на кожуха за 

поставяне 6 Fr., дължина на кожуха 40 см.,  размер на водача, който приема стента 0,035 инча. 

17.

брой

брой 5 350,00 1 750,00

брой

брой 1 666,67 8 333,33

брой 5 400,00 2 000,00

66,67 666,66

10 166,67 1 666,66

416,66

Дренажни катетри 

83,33

15.1

15.3 брой 5 333,33

14.3 брой 5

Волуметрични (високообемни) инфузионни помпи и съответната инфузионна линия, съвместима с помпата 

1 666,65

15.4

15.5

16.

10

5

15.2



17.1

Характеристики: Автоматично разпознаване на вида на поставената система чрез: 

• Клампа с автоматично активиране при изваждане на системата, срещу капене и разливи;

• Работа без датчик за детекция на капки;

 Голям, TFT, цветен екран, 262 000 цвята, визуален ъгъл 80° от всички страни,пълно меню на български език;

Изписване на инструкции за работа с помпата в текст и анимации;

точност на скоростта ± 5%, съгласно стандарт IEC/EN 60601-2-24

При въвеждане на скорост на инфузия: от 0.1 ml/h до 1 800 ml/h), обем за инфузия (от 0.1 ml дo 9 999.9 ml), и време за 

инфузия (от 00:01 дo 99:00h) 

Пресмятане на скорост от доза по параметри: количество активно вещество (mg, µg, ng, IU, mEq, mmol), тегло на пациента, 

ръст на пациента, телесна повърхност

Индивидуално програмируема лекарствена библиотека с 3 000 позиции, с програмируеми параметри на вливане;

Електро захранване (външно): 220/240 V, 50/60 Hz AC, консумация 12 VA,

нисковолтово 12 V DC (напр. от реанимобил) - опция; Резервно захранване: Вградена презареждаща се литиево-йонна 

батерия;за работа 10 часа при скорост до 25 ml/h; Автоматично преминаване на батерии при отпадане на основното 

захранване и обратно;

IP-34 – защита от водна струя от всички страни на помпата

Защита от повреда при падане и удар;

Вградена дръжка за пренасяне. Възможност за фиксиране към хоризонтални и вертикални стойки и стативи, монтажни 

релси и болнични легла; 

Съответства на:Директива 93/42 EEC: class IIb,IEC/EN 60601-1:  defibrillator-proof, CF equipment; protection class II.

брой 20 2 083,33 41 666,60

17.2

Интравенозна инфузионна линия съвместима с предлаганата волуметрична помпа . За твърди и деформируеми контейнери; 

масивен пластмасов шип с вградени канали за течност и въздух, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче. Двукамерна капкова камера с твърда горна част и еластична долна част. 15 µm филтър за твърди частици. 

Филтър за автоматично обезвъздушаване и филтър за автоматично спиране на достъпа на въздух при изпразване на 

контейнера. Дължина 240 см. Luer Lock (винтова) връзка към пациента. Силиконов сегмент за поставяне в помпата. 

Механична клапа за автоматично блокиране на линията след изваждане от помпата. Без метални игли. Да не съдържа 

DEHP.

брой 1 500 4,16 6 240,00

Обща прогнозна стойност за номенклатура №17 в лева, без ДДС 47 906,60

Обща прогнозна стойност за Обособена позиция №4 196 546,47


