
Техническа спецификация 

Таблица 1

Номенкл

атура
Наименование на изделието и технически характеристики

Мерна 

единица

Прогнозно 

количество

Прогн. цена за 

ед. мярка, в 

лв., без ДДС 

Прогн. обща ст-ст 

в лв., без ДДС

43

Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил , двуслоен, 

непромокаем за урологични операции и цистоскопии; ТУР сет 

съдържа: ТУР основен чаршаф със сак за течности и Литоматикс 

крачоли 175см х 240см - 1бр; чаршаф за операционна маса с 

подсилена зона 150см х 200см - 1бр; абсорбираща кърпа за ръце 

40см х 40см - 2бр

брой 80 21,25 1 700,00

44

Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, 

непромокаем за урологични операции; Съдържа:

основен чаршаф с литоматикс крачоли 175х240 см-1бр;

чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150х200 см-1бр;

абсорбираща кърпа за ръце 40х40 см-2бр

/урологичен сет/

брой 80 20,87 1 669,60

46

Стерилен еднократен малък операционен комплект от нетъкан 

текстил, двуслоен, непромокаем, съдържа:

голям чаршаф за покриване на пациента 200см х 300см с 

еластичен отвор в средата с диаметър 7см - 1бр;

чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150см х 200см - 

1бр;

чаршаф (тип чувал) за инструментална маса 78см x 145см - 1бр;

абсорбираща кърпа 40см х 40см - 2бр;

самозалепяща се допълнителна лента 10см х 50см - 2бр.

/за малки операции/

брой 80 21,25 1700

47

Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, 

непромокаем за лапароскопски операции, съдържа:

Голям лапароскопски чаршаф 175см х 280см - 1бр 

самозалепващ допълнителен чаршаф 75см х 75см - 1бр; чаршаф за 

операционна маса с подсилена зона 150см х 200см - 1бр;

чаршаф (тип чувал) за инструментална маса 78см x 145см - 1бр;

самозамепващ държач за тръби 78см x 145см - 1бр; 

абсорбираща кърпа 40см х 40см - 4бр;

самозалепяща се допълнителна лента 10см х 50см - 

2бр./лапароскопски сет/

брой 50 29 1450

73
Пасивен дренаж,абдоминален катетър,силикон 50см с 5 странични 

и централен отвор  СН30
брой 10 51,25 512,50

76 Клапа за вакуум контрол брой 30 1,00 30,00

92

Дихателна система за еднократна употреба за възрастни 22 мм. 

Разтегателен шланг, който позволява системата да се поставя в 

необходимата позиция. - дължина 2 м, 2 л. резервоарен балон и 1.5 

м допълнителен шланг.  Игрек конектор и коляно 22М/15F с луер 

лок порт. 

брой 10 8,25 82,50

93
Антибактериален филтър за трахеостомна канюла еквивалент на 

Термовент
брой 100 3,00 300,00

115
Ремъци за  фиксиране на маски,без латекс,автоклавируеми до 134 

град.С, синтетичен каучук
брой 50 8,50 425,00

120 Пластмасови закачалки за уринаторна торба брой 100 0,75 75,00

126 Хартия за ЕКГза апарат Cardioline, 100мм опаковка 20 3,75 75,00

137 Химичен индикатор за пара клас 4 брой 15 000 0,04 600,00

138 Химичен индикатор за пара клас 6 брой 8 000 0,32 2 560,00

139
Апарат за кръвно налягане с различни по големина маншети за 

ръка, устойчив на удар манометър
брой 60 16,67 1 000,20

143 Подлоги  пластмасови брой 40 1,77 70,80

144
Контейнери за инфекциозни отпадъци-кръгли от РРс 

приспособление за игли- 2 л
брой 100 2,00 200,00

146

Респираторна маска с висока филтрираща ефективност от нетъкан 

хипоалергичен материал с многослоен антибактериален филтър, 

обли ръбове носен фиксатор с мека подложка с еластични връзки 

за продължителна употреба

брой 2 000 0,08 160,00

Обособена позиция 3 - Медицински изделия за Отделение по клинична патология

Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия



14 Среда за включване на покривни стъкла на кисленова основа /лак/ литър 30 63,00 1 890,00

Обособена позиция 4 - Медицински изделия за Отделение по образна диагностика

1 Рентгенови филми 8/10 инча-конвенционални, опаковка 100 броя опаковка 32 155,00 4 960,00

2 Рентгенови филми 8/10 инча-мамографски, опаковка 100 броя опаковка 48 165,00 7 920,00

5 Спринцовка, 130 мл. брой 60 23,33 1 399,80

6

6.1
Глюкоза (GOD-PAP метод) - 1х1000мл/1оп.

милилитър 16 000 0,04 640,00

6.2
Урея (Метод Urease/GLDH) - 5х100мл/1оп.

милилитър 5 000 0,20 1 000,00

6.3
Креатинин (Ензимен метод) – 5х100мл/1оп.

милилитър 6 000 0,72 4 320,00

6.4
Билирубин общ (DCA) - 5х 100мл/1оп.

милилитър 4 000 0,28 1 120,00

6.5
Билирубин директен (DCA)- 5х 100мл/1оп.

милилитър 2 000 0,30 600,00

6.6
Общ белтък (Биуретов метод) - 1х100мл/1оп.

милилитър 4 000 0,05 200,00

6.7
AСAT (IFCCметод) - 5х100мл/1оп.

милилитър 6 000 0,12 720,00

6.8
АЛАТ  (IFCC метод) - 5х100мл/1оп.

милилитър 6 000 0,12 720,00

6.9
ГГТ (Стандартизиран метод) - 5х50мл/1оп.

милилитър 4 000 0,32 1 280,00

6.10
Алк.фосфатаза (ДЕА-буфер) - 5х100мл/1оп.

милилитър 5 000 0,19 950,00

6.11
ЛДХ (Субстрат Пируват) - 5х50мл/оп.

милилитър 6 000 0,28 1 680,00

6.12
Амилаза (Субстрат G3 монореактив) - 5х50мл/1оп.

милилитър 1 000 0,69 690,00

6.13
Холестерол общ (COD-PAP метод) - 5х100мл/1оп.

милилитър 1 000 0,12 120,00

6.14
Триглицериди (GPO-PAP метод) - 5х50мл/1оп.

милилитър 1 000 0,33 330,00

6.15
HDl-Хол. (Директен метод) - 5х50мл/1оп.

милилитър 1 000 1,86 1 860,00

6.16
Желязо (Ференов метод) - 5х100мл/1оп.

милилитър 2 000 0,33 660,00

6.17
Пикочна киселина (Uricase-PAP метод) - 5х50мл/1оп.

милилитър 1 000 0,20 200,00

6.18
Калций (Арсеназо) - 5х50мл/1оп.

милилитър 2 000 0,13 260,00

6.19
Албумин (Метод с BCG) -5х100мл/1оп.

милилитър 1 000 0,05 50,00

6.20
Неорганичен фосфор (UV-тест) - 5х50мл/1оп.

милилитър 500 0,10 50,00

6.21
Магнезий (Ксилидил блау) - 5х50мл/1оп.

милилитър 500 0,13 65,00

6.22
Креатинкиназа (IFCCметод) - 5х50мл/1оп.

милилитър 500 0,77 385,00

6.23
Креатинкиназа МВ (IFCCметод) - 5х25мл/1оп.

милилитър 250 1,45 362,00

6.24
ЖСК (Ференов метод) - 5х50мл/1оп.

милилитър 1 000 0,56 560,00

6.25
Общ белтък за урина и ликвор (Пирогалол ред) - 5х25мл/1оп.

милилитър 250 0,28 70,00

6.26 Мултикалибратор (за субстрати и ензими, човешки) - 5х 3мл/1оп. милилитър 60 6,48 389,00

6.27
Контр.серум  нормален (човешки) - 12х5мл/1оп.

милилитър 480 4,96 2 381,00

6.28
Контр.серум абнормален (човешки) - 12х5мл/1оп.

милилитър 480 5,42 2 602,00

Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за клинично-химичен анализатор AU240 и LW200C

Рентгенови филми за дигитализирана безфилмова система CR500

Консумативи за инжектор: Covidien Optistat

Обособена позиция 5 - Медицински изделия за Клинична лаборатория



6.29
Общ белтък в урина стандарт - 1х3мл/1оп.

милилитър 12 3,42 41,00

6.30 Миещ разтвор за AU240 и LWC200, концентрат,1000мл. опаковка 16 55,64 890,26

6.31 Миещ разтвор за AU240 и LWC200,,1000мл. опаковка 24 55,64 1 335,36

6.32 Реакционни кювети за  за AU240 и LWC200 160х9 опаковка 2 1 531,77 3 063,53

6.33 Подсушаващо връхче за  за AU240 и LWC200 опаковка 2 180,13 360,26

6.34 Шлаух за перисталтична помпа  за  за AU240 и LWC200 брой 4 78,00 312,00

6.35 Лампа  за AU240 и LWC200 брой 3 303,95 911,85

6.36 Филтър 45u  за AU240 и LWC200 брой 6 25,67 154,00

6.37 Контейнери за реагент 30мл. брой 40 2,40 96,00

6.38 Контейнери за реагент 15мл. брой 40 2,05 82,00

6.39 Филтър 65u  за AU240 и LWC200 брой 6 51,33 308,00

6.40
Тест за окултни кръвоизливи  (Метод имунохроматографско 

отределяне на хема)- 25теста
брой 4 63,00 252,00

6.41 UIBC - Калибратор  -  1х1 мл/1оп. брой 2 124,00 248,00

32 318,26

7

7.1 CA 125 реактив,2х100т. опаковка 4 486,28 1 945,10

7.2 CA 125 – калибратор опаковка 4 109,41 437,63

7.3 CЕА – реактив,2х100т. опаковка 8 355,59 2 844,73

7.4 CEA – калибратор опаковка 6 94,26 565,55

7.5 t.PSA – реактив,2х100т. опаковка 8 437,65 3 501,20

7.6 t.PSA – калибратор опаковка 6 109,41 656,45

7.7 CА 15-3 реактив,100т./1оп. опаковка 22 486,28 10 698,05

7.8 CА 15-3 – калибратор опаковка 8 109,41 875,27

7.9 HCG -реактив.2х50т. опаковка 4 182,35 729,40

7.10 HCG -калибратор опаковка 4 87,53 350,13

7.11 СА 19-9 -реактив,2х50т. опаковка 6 486,28 2 917,65

7.12 СА 19-9 -калибратор опаковка 6 109,41 656,45

7.13 AFP -реактив,2х50т. опаковка 6 210,62 1 263,70

7.14 AFP – калибратор опаковка 6 94,26 565,55

7.15 CА 72-4 -реактив.2х50т. опаковка 2 352,55 705,10

7.16 CА 72-4 – калибратор опаковка 2 106,04 212,08

7.17 Cyfra 21-1 реактив,2х50т. опаковка 4 352,55 1 410,20

7.18 Cyfra 21-1 калибратор опаковка 4 94,26 377,03

7.19 NSE – реактив,2х50т. опаковка 2 317,30 634,60

7.20 NSE – калибратор опаковка 2 175,06 350,12

7.21 TSH – реактив,2х50т. опаковка 4 109,42 437,67

7.22 TSH – калибратор опаковка 4 65,65 262,60

7.23 FT4 – реактив,2х50т. опаковка 4 115,17 460,67

7.24 FT4 – калибратор опаковка 4 65,65 262,60

7.25 FT3 – реактив,2х50т. опаковка 4 115,17 460,67

7.26 FT3 – калибратор опаковка 4 65,65 262,60

7.27 SCC- реактив,2х50т. опаковка 12 1 260,00 15 120,00

7.28 SCC- калибратор опаковка 6 145,90 875,40

7.29 Феритин -реактив, 2х50т. опаковка 2 218,83 437,65

7.30 Феритин -калибратор опаковка 4 100,03 400,13

7.31 Пепсиноген I -реактив,2х50т. опаковка 1 974,11 974,11

7.32 ПепсиногенII -реактив,2х50т. опаковка 1 974,11 974,11

7.33 Тумор Маркер Мултиконтрол N опаковка 6 729,41 4 376,45

7.34 Тумор Маркер Мултиконтрол P опаковка 6 875,29 5 251,75

7.35 Репродуктивни хормони  Мултиконтрол N опаковка 2 536,12 1 072,23

7.36 Репродуктивни хормони  Мултиконтрол P опаковка 2 536,12 1 072,23

7.37 Тиреоидни хормони  Мултиконтрол N опаковка 2 229,77 459,53

7.38 Тиреоидни хормони  Мултиконтрол P опаковка 2 229,77 459,53

7.39 Пепсиноген I -контрол опаковка 1 87,53 87,53

7.40 ПепсиногенII -контрол опаковка 1 95,00 95,00

7.41 NSE – контрол N опаковка 2 102,12 204,23

7.42 NSE – контрол P опаковка 2 107,23 214,45

7.43 SCC – контрол N опаковка 4 292,83 1 171,32

7.44 SCC – контрол P опаковка 4 292,83 1 171,32

7.45 Хемилуминисцентен субстрат опаковка 8 340,39 2 723,12

7.46 Кювети опаковка 5 364,71 1 823,55

7.47 Уош буфер опаковка 35 43,76 1 531,60

7.48 CD80 опаковка 10 37,35 373,50

7.49 Дилуент за проби опаковка 7 98,47 689,29

7.50 Кит за профилактика опаковка 2 2 400,00 4 800,00

80 200,83

10

10.1 Дилуент 20л. опаковка 144 32,94 4 743,75

Обща прогнозна стойност за номенклатура 6 в лева, без ДДС

Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за имунология

Обща прогнозна стойност за номенклатура 7 в лева, без ДДС

Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор D5-CRP



10.2 Лизиращ разтвор LYA -1 500 мл. опаковка 72 71,50 5 148,00

10.3 Лизиращ разтвор LYA -2 500 мл. опаковка 50 35,20 1 760,00

10.4 Лизиращ разтвор LYA -3 -1000 мл. опаковка 100 94,28 9 428,25

10.5 Почистващ разтвор 50мл. опаковка 90 5,56 500,50

10.6 Микроепруветки, K3EDTA 0,5 мл. опаковка 4 806 1,25 6 000,00

10.7 Контролна кръв ниска 3 мл. опаковка 6 69,36 416,16

10.8 Контролна кръв нормална 3мл. опаковка 6 69,36 416,16

10.9 Контролна кръв висока 3мл. опаковка 6 69,36 416,16

28 828,98

Обособена позиция 6 - Медицински изделия за Отделение по онкологична хирургия

18
Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 30 см къса 

подходяща за всички видове пълнители
брой 5 750,00 3 750,00

19
Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 45 см стандартна 

подходяща за всички видове пълнители
брой 5 750,00 3 750,00

20
Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 60см дълга 

подходяща за всички видове пълнители
брой 5 750,00 3 750,00

30

Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен 

полипропилен; размер 6Х11; средно теглпо127г/м2, средна 

пропускливост 65%

брой 30 158,33 4 749,90

31

Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен 

полипропилен, размер 15Х15;средно теглпо127г/м2,средна 

пропускливост 65 %

брой 30 208,33 6 249,90

32

Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен 

полипропилен,  размер 30Х30;средно теглпо127г/м2,средна 

пропускливост 65%

брой 30 375,00 11 250,00

33

Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен 

полипропилен; размер 6Х11;средно теглпо 48г/м2, средна 

пропускливост 88%

брой 30 258,33 7 749,90

34

Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен 

полипропилен, размер 15Х15;средно теглпо48г/м2,средна 

пропускливост 88%

брой 30 308,33 9 249,90

35

Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен 

полипропилен, размер 30Х30;средно теглпо48г/м2,средна 

пропускливост 88%

брой 30 458,33 13 749,90

36

Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест 

антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер 10Х15 

ОВАЛНО средно тегло 48г/м2

брой 5 733,33 3 666,65

37

Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест 

антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер 15Х20 

ОВАЛНО средно тегло 48г/м2

брой 5 850,00 4 250,00

38

Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест 

антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер 20Х30 

ОВАЛНО средно тегло 48г/м2

брой 5 1 000,00 5 000,00

39

Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест 

антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер 26Х34 

ОВАЛНО средно тегло 48г/м2

брой 5 1 083,33 5 416,65

40

Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест 

антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер фи 15 

кръгло; средно тегло 48г/м2

брой 5 825,00 4 125,00

41

Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест 

антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба  размер фи 20 

кръгло; средно тегло 48г/м2

брой 5 1 000,00 5 000,00

42

Сет за лапароскопска холецистектомия вариант 1 - сет за иригация 

и аспирация 1бр,титаниеви клипси размер М/Л - 1 

бр,атравматичен граспер 1бр

брой 70 350,00 24 500,00

43

Сет за лапароскопска холецистектомия вариант 2- трокар 5мм-1бр, 

трокар 10мм -1бр,титаниеви клипси размер м/л -1бр ,зъбчат 

граспер 1 бр

брой 70 384,00 26 880,00

44

Сет за лапароскопска холецистектомия вариант 3 -биполяярен 

дисектор 1 бр , титаниеви клипси размер М/Л - 1 бр, сет за 

иригация и аспирация - бр

брой 70 392,00 27 440,00

46
Неутрален електрод за електронож ERBE I CC 300, за многократна 

употреба, с кабел 4 м
брой 2 392,00 784,00

Обща прогнозна стойност за номенклатура 10 в лева, без ДДС

Ушиватели

Платна

Други

Обособена позиция 9 - Биоцидни препарати за дезинфекция



1

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови 

обекти,  с алдехиди - течен концентрат ( предназначени за 

почистване и дезинфекция на всички повърхности - подове, стени, 

операционни зали, болнични в т.ч. интензивни отделения, 

асансьори, санитарни помещения, предмети за обслужване на 

пациенти). Без формалдехид (метанал), нипацид (етиленокси 

диметанол), със съдържание на ПАВ, широк спектър на действие:  

доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, 

вирусоцидно (HBV, HIV)  и спороцидно действие, ефективност в 

ниска концентрация и кратка експозиция. Да се дозира лесно и да 

има възможност за предоставяне на съответни дозиращи 

устройства.

литър 145 8,00 1 160,00

2

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови 

обекти,  с алдехиди - течен концентрат ( предназначени за 

почистване и дезинфекция на всички повърхности - подове, стени, 

операционни зали, болнични в т.ч. интензивни отделения, 

асансьори, санитарни помещения, предмети за обслужване на 

пациенти). Без формалдехид (метанал), нипацид (етиленокси 

диметанол), със съдържание на ПАВ, широк спектър на действие:  

доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, 

вирусоцидно (HBV, HIV)  и спороцидно действие, ефективност в 

ниска концентрация и кратка експозиция. Да се дозира лесно и да 

има възможност за предоставяне на съответни дозиращи 

устройства.

кг. 460 18,50 8 510,00

3

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови 

обекти, без алдехиди - течен концентрат ( предназначен за 

дезинфекция на операционни зали, интензивни отделения, 

манипулационни, превързочни) .Да притежава доказано 

бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусологично 

действие. ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция. 

Да се дозира лесно и да има възможност за предоставяне на 

съответни дозиращи устройства.    

литър 190 15,35 2 916,50

4

Препарат за дезинфекция на повърхности - средно рискови и 

ниско рискови обекти, без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, 

със съдържание на ПАВ, с доказано бактерицидно вкл. 

туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно (HBV, HIV) 

действие,  предназначени за почистване и дези-нфекция на всички 

повърхности - подове, стени, болнични стаи, асансьори, санитарни 

помещения, предмети за обслужване на пациенти.  Да съчетава  

миещо и дезинфекциращо действие. Ефективност в ниска 

концентрация и кратка експозиция. Да се дозира лесно и да има 

възможност за предоставяне на съответни  дозиращи устройства.

кг. 360 15,35 5 526,00

5

Препарат за дезинфекция на повърхности - средно рискови и 

ниско рискови обекти, на алкохолна основа  ( предназначен за 

дезинфекция на общи миещи се повърхности). Да притежава 

бактерицидно, туберкулоцидно и фунгицидно действие. 

литър 320 9,55 3 056,00

6

Препарат  предназначен за бърза дезинфекция на малки, 

водочувствителни  и трудно достъпни повърхности, 

оборудване и апаратура  - на  алкохолна основа. Готов за 

употреба разтвор, позволяващ аерозолно прилагане или под 

формата на пяна, без алдехиди и феноли, да е с бактерицидно 

(вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие, да 

осигурява бърза дезинфекция с кратко време за изсъхване; да не 

предизвиква лепнене и да не оставят следи по третираните 

повърхости; Да се предоставят съответни бутилки с 

разпръсквателни /дозиращи/ устройства.

литър 26 19,80 514,80



7

Препарат на хлорна основа - АДВ - натриев дихлоризоцианурат. 

Да е в таблетна форма, предназначен за дезинфекция на санитарни 

материали и помещения, кухненски помещения и офиси, 

кухненска посуда, предмети за обслужване на болния, изливни 

помещения. С доказано бактерицидно, туберкулоцидно, 

вирусоцидно (HBV, HIV) и фунгицидно действие. 

табл. 30 000 0,06 1 800,00

8

Препарат,  предназначен специално за кухненски офиси /течен 

концентрат/ - с миещо и дезинфекциращо действие - АДВ- 

четвъртични амониеви соли или алкиламини. Специфичен за 

повърхности, които са в контакт с храни, да не се инактивира от 

органична материя;  без алдехиди, феноли, алкохоли, хлор. С 

доказано бактерицидно в т. ч. туберкулоцидно, вирусоцидно 

(HBV, HIV),  фунгицидно действие (съгласно разрешение за 

пускане на пазара).  Ефективен при ниски концентрации максимум 

до 1 % за туберку-лоцидно действие. Да се дозира лесно и да има 

възможност за предоставяне на съответни дозиращи устройства. 

Да се прилага чрез забърсване и накисване. 

кг. 160 14,50 2 320,00

9

Препарати за дезинфекция на хирургически инструменти и 

термолабилни материали, без алдехиди, с едновременно  

миещо и дезинфекциращо действие. Без формалдехид (метанал) 

и нипацид (етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ и 

корозионни инхибитори. Широк спектър на действие:  доказано 

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно 

(HBV, HIV) действие. Ефективност в ниска концентрация  и 

кратка експозиция, вкл. туберкулоцидно действие. 

кг. 20 25,00 500,00

10

Препарати за дезинфекция на хирургически инструменти, 

термолабилни материали, гъвкави ендоскопи, 

анестезиологични оборудване - без алдехиди, на базата на 

активен кислород. Ефективни в ниски концентрации и кратки 

експозиции.; да са с доказано бактерицидно (вкл. 

туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно 

действие ; да са с антикорозионни инхибитори. 

кг. 20 25,00 500,00

11

Дезинфектант  /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на 

гъвкави ендоскопи - готов разтвор, без алдехиди. С доказано 

бактерицидно, фунгицидно, туберкулцидно, вирусоцидно и 

спороцидно действие. С кратка експозиция - за пълно спороцидно 

действие - до 20 минути. Щадящ материалите, от които са 

конструирани ендоскопите. Да е слабо пенлив, да съдържа 

антикорозионни инхибитори. Без нужда от разреждане преди 

употреба. Активност на препарата във ваната за дезинфекция - не 

по-малко от 5 дни. Към препарата да има  индикатори за проверка 

на активността. 

кг. 130 30,00 3 900,00

12

Препарат за ръчно почистване и дезинфекция на инструменти 

и термолабилни материали. Да е неутрален препарат на основата 

на комбинация от 3 ензима (протеаза, амилаза, липаза) и ЧАС за 

почистване и дезинфекция на всички видове инструменти, 

ендоскопи, термолабилни материали. Със съдържание на ПАВ. 

Подходящ за ръчно почистване и дезинфекция. 

кг. 4 18,00 72,00

13

Препарати за хигиена и хирургична дезинфекция на ръце и 

кожа, без хлорхексидин: да са с широк спектър на действие; 

бактерицидно(вкл. MRSA), фунгицидно и вирусоцидно ( HBV, 

HIV) действие; да са посочени дозировките и експозиционните 

времена при риск от специфични причинители: HBV, HIV; да са 

хипоалергенни, да не оказват негативно влияние на кожата на 

ръцете, да са подходящи за къпане на пациенти. 

литри 80 13,00 1 040,00

14

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и 

кожа, готов разтвор  със съдържание на  хлорхексидин 

диглюконат. С доказано бактерицидно, фунгицидно и 

вирусоцидно действие и миещ ефект. С бързо действие -до 1 мин 

за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да 

е подходящ и за пред- и след-оперативно изкъпване на пациента. 

литри 230 15,00 3 450,00



15

Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - 

готов разтвор на базата на алкохол, без съдържание на 

хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек за хигиенна 

дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция. 

литра 220 9,50 2 090,00

16

Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; 

микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с 

протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за 

добра кожна поносимост.  Да се предлага в опаковка от 1 литър ( 

или по- малко).  

литри 140 6,90 966,00

17

Препарати за оперативно поле и кожа на алкохолна основа със 

съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 

10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 литър ( 

или по-малко).

литра 30 12,00 360,00

18

Препарати за оперативно поле и кожа на алкохолна основа, без 

хлорхексидин, несъдържащи йод - оцветени с нетоксични 

оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна 

повърхност.  

литра 100 12,00 1 200,00

19

Препарати за създаване на стерилизираща среда за съхранение на 

стерилизирани инструменти / хирургически/ в затворен съд, със 

съдържание на параформалдехид 40-50%, таблетна форма.
 таблетки 360 3,80 1 368,00

20

Дозатори, прикрепящи се неподвижно към стена и позволяващи 

лакетно управление, предназначени за препарати за хигиена на 

ръцете - дезинфектанти, гел, сапуни, лосиони. Да са съпроводени 

със съответстващи празни бутилки с обем, отговарящ на 

дозаторите. Всички части да подлежат на почистване и 

дезинфекция.

бр. 5 10,00 50,00


