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Наименование на медицинското 

изделие

Технически 

характеристики

Единичн

а мярка

Прогнозно 

количество 

в единица 

мярка за 1 

година

Технически характеристики на предлаганото 

медицинско изделие

Търговско 

наименование

Производ

ител

Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл. 

30а от ЗМИ
Каталожен номер Участник

Съответствие 

ДА/НЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Инфузионна система за 

еднократна употреба   С и БЕЗ 

възможност за проследяване и 

съхранение на оперативните 

данни за всеки конкретен 

случай

филтър, антисифон 

вентил, силиконов 

изпомпващ сегмент, 

неусукващ се 

удължител, ролкова 

стоп скоба, защитна 

капачка

бр 500

филтър, антисифон вентил, силиконов 

изпомпващ сегмент, неусукващ се 

удължител, ролкова стоп скоба, защитна 

капачка

Ful set 200ml; 

Spike set;

MICREL 

Medical 

Devices 

S.A

10IIbV1321734546; 10IIbV1798476992

KE1.EE.185.9 

FULL SET 200 ml.; 

KM1.EE.155.9 SET Агарта ЦМ ДА

1

Инфузионна система за 

еднократна употреба   С и БЕЗ 

възможност за проследяване и 

съхранение на оперативните 

данни за всеки конкретен 

случай

филтър, антисифон 

вентил, силиконов 

изпомпващ сегмент, 

неусукващ се 

удължител, ролкова 

стоп скоба, защитна 

капачка

бр 500

Инфузионна система за еднократна 

употреба   С възможност за проследяване 

и съхранение на оперативните данни за 

всеки конкретен случай

INFUSOMAT 

SPACE 

LINE,Type IV-

Standard  PUR + 

Back-check valve

Б.Браун 

Мелзунге

н АГ

10IIaV1657965954, 10IIaV3409979586
8701149SP + 

4094000N
Б. Браун

НЕ 

съответства 

на 

минималнит

е                                                                             

технически 

характерист

ики, тъй 

като липсва 

"БЕЗ  

възможност 

за 

проследяван

е..."

Приложение 4 към Протокол 2 за съответствие на техническите предложения на участниците по Обособена позиция 4 за: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия заплащани от НЗОК извън 

цената на клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД"
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Затворена система CSTHD 

при приложение на 

цитостатични лекарствени 

продукти,която механично 

предотвратява навлизането на 

замърсители от околната 

среда в системата и 

освобождаване на опасни 

лекарствени продукти или 

концентрирани изпарения 

извън системата-за 

ЕДНОКРАТНА  и 

МНОГОКРАТНА  употреба

адаптор за ампули, 

флакони и др. 

лекарствени форми 

и конвертор 

/адаптор за вход 

(контейнер за 

пациенти) /адаптор 

за спринцовка

бр 2000

Затворени херметични системи, 

гарантиращи максимална безопасност за 

медицинския персонал от разтваряне и 

дозиране на медикаментите до 

прилагането им на пациентите. 

Херметичните накрайници за флаконите 

позволяват максимално запазване на 

физическата, химическа и 

микробиологична характеристика на 

медикаментите според указаната срокове в 

кратките характеристики на 

медикаментите. Системите Chemo Clave® 

и Chemo Lock® разполагат с херметични 

вентилирани адаптори за флакони с 

клампи или без клампи, херметични 

адаптори за спринцовката и различни 

препаративни и инфузионни линии за 

контейнера за пациента или за самото 

прилагане предпазни херметични клапи 

Chemo Clave или Chemo Lock.

Затворени 

системи Chemo 

Clave® CSTD и 

Chemo Lock® 

CSTD     

ICU 

medical 

САЩ    

 Chemo Lock® CSTD Адаптори за 

Флакони   10IV3538423070 

10IV3538406835                                            

Адаптор за вход (контейнер за 

пациента) 10IIaV1215997566 

10IIaV1215977407 10IIaV1215950886 

10IIaV1215975484 10IIaV1215973738                                          

Адаптор за спринцовка - за еднократна 

употреба 10IIaV1215974947   

10IIaV1215907188                                          

Chemo Clave® CSTD Адаптори за 

Флакони 10IIaV1215920711 

10IV1215931735 10IIaV1215970510 

10IIaV1215935125 10IIaV1215974062 

10IV3538434592 10IV3538421911 

10IV3538418501 10IIaV1215935125 

10IV3538487064 10IV3538496888 

10IV3538434023 10IV3538406835                   

Адаптор за вход (контейнер за 

пациента) 10IIaV1215976753 

10IIaV1215950886 10IIaV1215975484 

10IIaV1215973738                                                      

Адаптор SPIROS за спринцовка - за 

многократна употреба      

10IIaV3507592869                  

Затворена 

система    Chemo 

Clave® CSTD   

V19200010000003              

Затворена 

система    Chemo 

Lock® CSTD 

V19200010000004 

Забележка! 

Посочените 

единни номера са 

издадени при 

регистрацията на 

тези консумативи 

от НЗОК. За 

подробна справка с 

Каталожните 

Номера на 

производителя виж 

допълнително 

предоставена 

таблица

Аквахим ДА
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Затворена система CSTHD 

при приложение на 

цитостатични лекарствени 

продукти,която механично 

предотвратява навлизането на 

замърсители от околната 

среда в системата и 

освобождаване на опасни 

лекарствени продукти или 

концентрирани изпарения 

извън системата-за 

ЕДНОКРАТНА  и 

МНОГОКРАТНА  употреба

адаптор за ампули, 

флакони и др. 

лекарствени форми 

и конвертор 

/адаптор за вход 

(контейнер за 

пациенти) /адаптор 

за спринцовка

бр 2000

1. TEVADAPTOR® 20 mm Адаптер 

флакон с 13 mm Конвертор;            2. 

TEVADAPTOR® Адаптер на вход. отвор 

за заостр. край;             3. TEVADAPTOR® 

Адаптер за спринцовка - /еднократна и 

многократна/ употреба

1. 

TEVADAPTOR® 

20 mm Vial 

Adaptor and 13 

mm Convertor;    

2. 

TEVADAPTOR® 

Spike port 

Adaptor;                                         

3. 

TEVADAPTOR® 

Syringe Adaptor 

/еднократна и 

многократна/ 

употреба

Teva 

medical 

Ltd. 

1. 10IV0000071193;  2. 10IV0000024803;  

3. 10IV0000028562 

1. MG245548;  2. 

MG245551; 

3.MG245567 

Екофарм ДА
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Затворена система CSTHD 

при приложение на 

цитостатични лекарствени 

продукти,която механично 

предотвратява навлизането на 

замърсители от околната 

среда в системата и 

освобождаване на опасни 

лекарствени продукти или 

концентрирани изпарения 

извън системата-за 

ЕДНОКРАТНА  и 

МНОГОКРАТНА  употреба

адаптор за ампули, 

флакони и др. 

лекарствени форми 

и конвертор 

/адаптор за вход 

(контейнер за 

пациенти) /адаптор 

за спринцовка

бр 2000

адаптор за ампули, флакони и др. 

лекарствени форми и конвертор /адаптор 

за вход (контейнер за пациенти) /адаптор 

за спринцовка

Ariespike;            

Biosafe;                 

DROVAL;        

Aries  

S.R.L.

10IV1215949511; 10IV1215990499;             

10IV1215980017

Ariespike 

CH010030;                           

Biosafe 

IN061043/H;                 

DROVAL 

INO61050/A

Агарта ЦМ

НЕ 

съответства 

на 

минималнит

е                                                                             

технически 

характерист

ики, тъй 

като 

"Ariespike" 

не гарантира 

стерилност/ 

Biosafe Aries-

не е посочен 

размер на 

флакона 

/Ф13 или 20; 

няма 

адаптори за 

различен 

размер

2

Затворена система CSTHD 

при приложение на 

цитостатични лекарствени 

продукти,която механично 

предотвратява навлизането на 

замърсители от околната 

среда в системата и 

освобождаване на опасни 

лекарствени продукти или 

концентрирани изпарения 

извън системата-за 

ЕДНОКРАТНА  и 

МНОГОКРАТНА  употреба

адаптор за ампули, 

флакони и др. 

лекарствени форми 

и конвертор 

/адаптор за вход 

(контейнер за 

пациенти) /адаптор 

за спринцовка

бр 2000

BD PhaSeal Protector P14: за флакони с 

диаметър на гърлото 13мм и изравняващ 

капацитет 20 мл

BD PhaSeal Protector P21: за флакони с 

диаметър на гърлото 20мм и изравняващ 

капацитет 20 мл

BD PhaSeal Protector P50: за флакони с 

диаметър на гърлото 20мм и изравняващ 

капацитет 50 мл

BD PhaSeal Luer Lock connector C35: 

конектор за директно вливане към венозен 

път на пациента

BD PhaSeal Infusion Adapter C100: 

конектор за трансфер на цитостатичния 

продукт към интравенозен сак 

BD PhaSeal L Connector C90: конектор за 

BD PhaSeal 

Protector P14

BD PhaSeal 

Protector P21

BD PhaSeal 

Protector P50 

BD PhaSeal Luer 

Lock connector 

C35 

BD PhaSeal 

Infusion Adapter 

C100

BD PhaSeal L 

Connector C90

BD PhaSeal 

Injector N35

BD

10IIaV6053732572

10IIaV6053773089

10IIaV6053797709

10IIaV6053863158

10IIaV6054082357

10IIaV6054011016

10IIaV6053806859

515100

515102

515105

515200

515306

515305

515003

Диамед ДА

чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:1. ……….....…..….  Членове: 2.…………...........…., 3.…….………………, 4….…...…….....….....…, 5……….........….......…

                            /М. Атанасова/                   /адв. Д. Стефанова/       /д-р Кр. Иванов/           /д-р Здр. Димитров/        /Д. Стоянова/


