
№
Наименование на 

медицинското изделие
Технически характеристики

Технически характеристики на 

предлаганото медицинско изделие
Търговско наименование

Произв

одител

Прогно

зно 

количес

тво за 1 

година

Мярка
Единична цена 

без ДДС

Обща 

стойност 

за 1 г. без 

ДДС

Оферент Място

1 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби, защита 

от случайно изстрелване на скобите, 

размер 21 мм, височина на скобата - 4.2, 

брой скоби - 16, вътрешен лумен - 12, 

дебелина на шева - 1.0-2.5, цвят на главата - 

оранжева

Извит, двуредови титаниеви 

скоби, защита от случайно 

изстрелване на скобите, размер 21 

мм, височина на скобата - 4.2, 

брой скоби - 16, вътрешен лумен - 

12, дебелина на шева - 1.0-2.5, 

цвят на главата - оранжева

Disposable Circular Stapler 

(Titanium) 21mm

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

2 бр. 820,00 1640,00 Ливеда Мед 1

2 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби, защита 

от случайно изстрелване на скобите, 

размер 24 мм, височина на скобата - 4.8, 

брой скоби - 18, вътрешен лумен - 15, 

дебелина на шева - 1.0-2.5, цвят на главата - 

зелена

Извит, двуредови титаниеви 

скоби, защита от случайно 

изстрелване на скобите, размер 24 

мм, височина на скобата - 4.8, 

брой скоби - 18, вътрешен лумен - 

15, дебелина на шева - 1.0-2.5, 

цвят на главата - зелена

Disposable Circular Stapler 

(Titanium) 24mm

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

5 бр. 820,00 4100,00 Ливеда Мед 1

3 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби, защита 

от случайно изстрелване на скобите, 

размер 26 мм, височина на скобата - 4.8, 

брой скоби - 20, вътрешен лумен - 16, 

дебелина на шева - 1.0-2.5, цвят на главата - 

бяла

Извит, двуредови титаниеви 

скоби, защита от случайно 

изстрелване на скобите, размер 26 

мм, височина на скобата - 4.8, 

брой скоби - 20, вътрешен лумен - 

16, дебелина на шева - 1.0-2.5, 

цвят на главата - бяла

Disposable Circular Stapler 

(Titanium) 26mm

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

20 бр. 820,00 16400,00 Ливеда Мед 1

4 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби, защита 

от случайно изстрелване на скобите, 

размер 29 мм, височина на скобата - 5.0, 

брой скоби - 24, вътрешен лумен - 19, 

дебелина на шева - 1.0-2.5, цвят на главата - 

синя

Извит, двуредови титаниеви 

скоби, защита от случайно 

изстрелване на скобите, размер 29 

мм, височина на скобата - 5.0, 

брой скоби - 24, вътрешен лумен - 

19, дебелина на шева - 1.0-2.5, 

цвят на главата - синя

Disposable Circular Stapler 

(Titanium) 29mm

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

5 бр. 820,00 4100,00 Ливеда Мед 1
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5 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби, защита 

от случайно изстрелване на скобите, 

размер 31 мм, височина на скобата - 5.0, 

брой скоби - 26, вътрешен лумен - 22, 

дебелина на шева - 1.0-2.5, цвят на главата - 

лилава

Извит, двуредови титаниеви 

скоби, защита от случайно 

изстрелване на скобите, размер 31 

мм, височина на скобата - 5.0, 

брой скоби - 26, вътрешен лумен - 

22, дебелина на шева - 1.0-2.5, 

цвят на главата - лилава

Disposable Circular Stapler 

(Titanium) 31mm

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

150 бр. 820,00 123000,00 Ливеда Мед 1

6 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби, защита 

от случайно изстрелване на скобите, 

размер 34 мм, височина на скобата - 5.0, 

брой скоби - 28, вътрешен лумен - 24, 

дебелина на шева - 1.0-2.5, цвят на главата - 

синя

Извит, двуредови титаниеви 

скоби, защита от случайно 

изстрелване на скобите, размер 34 

мм, височина на скобата - 5.0, 

брой скоби - 28, вътрешен лумен - 

24, дебелина на шева - 1.0-2.5, 

цвят на главата - синя

Disposable Circular Stapler 

(Titanium) 34mm

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

150 бр. 1100,00 165000,00 Ливеда Мед 1

7 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби - "В" 

форма, чупеще се глава на наковалнята, 

предпазваща анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на съшивателя, 

размер - 24 мм, височина на скобите - 4.5 

мм, затваряне - 1.8 мм 

Извит, двуредови титаниеви скоби 

- "В" форма, чупеще се глава на 

наковалнята, предпазваща 

анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на 

съшивателя, размер - 24 мм, 

височина на скобите - 4.5 мм, 

затваряне - 1.8 мм 

Ultimate 24mm Circular 

Stapler, Dual Safety, Tilt 

Top Anvil (4.5mm)

Purple 

Surgica

l 

Internat

ional 

Limited

, UK

5 бр. 1100,00 5500,00 Ливеда Мед 1

8 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби - "В" 

форма, чупеще се глава на наковалнята, 

предпазваща анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на съшивателя, 

размер - 26 мм, височина на скобите - 4.8 

мм, затваряне - 2.0 мм 

Извит, двуредови титаниеви скоби 

- "В" форма, чупеще се глава на 

наковалнята, предпазваща 

анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на 

съшивателя, размер - 26 мм, 

височина на скобите - 4.8 мм, 

затваряне - 2.0 мм 

Ultimate 26mm Circular 

Stapler, Dual Safety, Tilt 

Top Anvil (4.8mm)

Purple 

Surgica

l 

Internat

ional 

Limited

, UK

15 бр. 1100,00 16500,00 Ливеда Мед 1

9 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби - "В" 

форма, чупеще се глава на наковалнята, 

предпазваща анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на съшивателя, 

размер - 29 мм, височина на скобите - 4.8 

мм, затваряне - 2.0 мм 

Извит, двуредови титаниеви скоби 

- "В" форма, чупеще се глава на 

наковалнята, предпазваща 

анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на 

съшивателя, размер - 29 мм, 

височина на скобите - 4.8 мм, 

затваряне - 2.0 мм 

Ultimate 29mm Circular 

Stapler, Dual Safety, Tilt 

Top Anvil (4.8mm)

Purple 

Surgica

l 

Internat

ional 

Limited

, UK

10 бр. 1100,00 11000,00 Ливеда Мед 1
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10 Еднократен кръгъл съшивател 

Извит, двуредови титаниеви скоби - "В" 

форма, чупеще се глава на наковалнята, 

предпазваща анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на съшивателя, 

размер - 32 мм, височина на скобите - 5.0 

мм, затваряне - 2.2 мм 

Извит, двуредови титаниеви скоби 

- "В" форма, чупеще се глава на 

наковалнята, предпазваща 

анастомозираната тъкан от 

травмиране при изваждане на 

съшивателя, размер - 32 мм, 

височина на скобите - 5.0 мм, 

затваряне - 2.2 мм 

Ultimate 32mm Circular 

Stapler, Dual Safety, Tilt 

Top Anvil (5.0mm)

Purple 

Surgica

l 

Internat

ional 

Limited

, UK

15 бр. 1100,00 16500,00 Ливеда Мед 1

11
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 30H, 

височина на скобата - 4.5, брой скоби - 13, 

дължина на шева - 33, дебелина на шева - 

2.0.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 30H, височина на скобата - 

4.5, брой скоби - 13, дължина на 

шева - 33, дебелина на шева - 2.0.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 30H

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

12
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 30L, 

височина на скобата - 3.8, брой скоби - 13, 

дължина на шева - 33, дебелина на шева - 

1.5.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 30L, височина на скобата - 

3.8, брой скоби - 13, дължина на 

шева - 33, дебелина на шева - 1.5.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 30L

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

13
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 45H, 

височина на скобата - 4.5, брой скоби - 19, 

дължина на шева - 46, дебелина на шева - 

2.0.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 45H, височина на скобата - 

4.5, брой скоби - 19, дължина на 

шева - 46, дебелина на шева - 2.0.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 45H

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

40 бр. 700,00 28000,00 Ливеда Мед 1

14
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 45L, 

височина на скобата - 3.8, брой скоби - 19, 

дължина на шева - 46, дебелина на шева - 

1.5.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 45L, височина на скобата - 

3.8, брой скоби - 19, дължина на 

шева - 46, дебелина на шева - 1.5.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 45L

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1
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15
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 60H, 

височина на скобата - 4.5, брой скоби - 25, 

дължина на шева - 61, дебелина на шева - 

2.0.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 60H, височина на скобата - 

4.5, брой скоби - 25, дължина на 

шева - 61, дебелина на шева - 2.0.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 60H

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

100 бр. 700,00 70000,00 Ливеда Мед 1

16
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 60L, 

височина на скобата - 3.8, брой скоби - 25, 

дължина на шева - 61, дебелина на шева - 

1.5.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 60L, височина на скобата - 

3.8, брой скоби - 25, дължина на 

шева - 61, дебелина на шева - 1.5.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 60L

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

20 бр. 700,00 14000,00 Ливеда Мед 1

17
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 90H, 

височина на скобата - 4.5, брой скоби - 33, 

дължина на шева - 92, дебелина на шева - 

2.0.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 90H, височина на скобата - 

4.5, брой скоби - 33, дължина на 

шева - 92, дебелина на шева - 2.0.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 90H

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

30 бр. 700,00 21000,00 Ливеда Мед 1

18
Еднократен Линеен 

Съшивател (Прав) 

Двуредови Титаниеви скоби, "В" форма 

при затваряне за налагане на двоен линеен 

шев с правоъгълно сечение на скобите и с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, размер 90L, 

височина на скобата - 3.8, брой скоби - 33, 

дължина на шева - 92, дебелина на шева - 

1.5.

Двуредови Титаниеви скоби, "В" 

форма при затваряне за налагане 

на двоен линеен шев с 

правоъгълно сечение на скобите и 

с възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер 90L, височина на скобата - 

3.8, брой скоби - 33, дължина на 

шева - 92, дебелина на шева - 1.5.

Disposable Linear Stapler 

(Titanium) 90L

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

19
Еднократен Линеен Резач (за 

Конвенционална хирургия) 

Нож, вграден в инструмента, двуредови 

титаниеви скоби, с възможност за 

презареждане със съответния размер 

пълнител, размер - 60М, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 55, 

дължина на шева - 60, дебелина на шева - 

1.5.

Нож, вграден в инструмента, 

двуредови титаниеви скоби, с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер - 60М, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 

55, дължина на шева - 60, 

дебелина на шева - 1.5.

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

10 бр. 595,00 5950,00 РСР 1
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20
Еднократен Линеен Резач (за 

Конвенционална хирургия) 

Нож, вграден в инструмента, двуредови 

титаниеви скоби, с възможност за 

презареждане със съответния размер 

пълнител, размер - 60H, височина на 

скобата- 4.5, дължина на разреза - 55, 

дължина на шева - 60, дебелина на шева - 

2.0.

Нож, вграден в инструмента, 

двуредови титаниеви скоби, с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер - 60H, височина на скобата- 

4.5, дължина на разреза - 55, 

дължина на шева - 60, дебелина на 

шева - 2.0.

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

10 бр. 595,00 5950,00 РСР 1

21
Еднократен Линеен Резач (за 

Конвенционална хирургия) 

Нож, вграден в инструмента, двуредови 

титаниеви скоби, с възможност за 

презареждане със съответния размер 

пълнител, размер - 80M, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 75, 

дължина на шева - 80, дебелина на шева - 

1.5.

Нож, вграден в инструмента, 

двуредови титаниеви скоби, с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер - 80M, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 

75, дължина на шева - 80, 

дебелина на шева - 1.5.

Disposable Linear Cutter 

Stapler (Titanium) 80M

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

22
Еднократен Линеен Резач (за 

Конвенционална хирургия) 

Нож, вграден в инструмента, двуредови 

титаниеви скоби, с възможност за 

презареждане със съответния размер 

пълнител, размер - 80H, височина на 

скобата- 4.5, дължина на разреза - 75, 

дължина на шева - 80, дебелина на шева - 

2.0.

Нож, вграден в инструмента, 

двуредови титаниеви скоби, с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер - 80H, височина на скобата- 

4.5, дължина на разреза - 75, 

дължина на шева - 80, дебелина на 

шева - 2.0.

Disposable Linear Cutter 

Stapler (Titanium) 80H

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

23
Еднократен Линеен Резач (за 

Конвенционална хирургия) 

Нож, вграден в инструмента, двуредови 

титаниеви скоби, с възможност за 

презареждане със съответния размер 

пълнител, размер - 100M, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 100, 

дължина на шева - 100, дебелина на шева - 

1.5.

Нож, вграден в инструмента, 

двуредови титаниеви скоби, с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер - 100M, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 

100, дължина на шева - 100, 

дебелина на шева - 1.5.

Disposable Linear Cutter 

Stapler (Titanium) 100M

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

24
Еднократен Линеен Резач (за 

Конвенционална хирургия) 

Нож, вграден в инструмента, двуредови 

титаниеви скоби, с възможност за 

презареждане със съответния размер 

пълнител, размер - 100H, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 100, 

дължина на шева - 100, дебелина на шева - 

2.0.

Нож, вграден в инструмента, 

двуредови титаниеви скоби, с 

възможност за презареждане със 

съответния размер пълнител, 

размер - 100H, височина на 

скобата- 3.8, дължина на разреза - 

100, дължина на шева - 100, 

дебелина на шева - 2.0.

Disposable Linear Cutter 

Stapler (Titanium) 100H

Changz

hou 

Haida 

Medica

l 

Equipm

ent 

Co.,LT

D, PRC

10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1
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25
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 6 х 11, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 6 х 11, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

rectangle 6x11 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 255,00 2550,00 Ливеда Мед 1

26
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 7,5 х 15, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 7,5 х 15, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

rectangle 7.5x15 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 275,00 2750,00 Ливеда Мед 1

27
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 9 х 13, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 9 х 13, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

rectangle 9x13 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 275,00 2750,00 Ливеда Мед 1

28
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 15 х 15, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 15 х 15, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

square 15x15 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 295,00 2950,00 Ливеда Мед 1

29
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 15 х 30, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 15 х 30, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

rectangle 15x30 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 300,00 3000,00 Ливеда Мед 1

30
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 30 х 30, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 30 х 30, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

square 30x30 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 320,00 3200,00 Ливеда Мед 1

31
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 14 х 10, монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 14 х 10, 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

Inguinal Hernia 14x10 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 280,00 2800,00 Ливеда Мед 1

32
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 15 х 15 монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 15 х 15 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

Inguinal Hernia 15x15 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 295,00 2950,00 Ливеда Мед 1
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33
Плетен полипропилен 2D 

подсилващ имплант

Размери 16 х 12 монофиламентният 

диаметър на 2D платната е 0,15 мм, 

дебелина - 0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Размери 16 х 12 

монофиламентният диаметър на 

2D платната е 0,15 мм, дебелина - 

0,6 мм, плътност - 91g/m² и 

гъстота на порите - 50% и 52% 

Knitted polypropylene 2D 

reinforcement implant 

Inguinal Hernia 16x12 cm

Microv

al, 

France
10 бр. 300,00 3000,00 Ливеда Мед 1

34 Полипропиленови платна

Вид на нишката - монофиламентна, 

Материал на Нишката полипропилен 

хомополимер, Диаметър на нишката - 0.13 

мм, Дебелина на платното - 0.48 мм, Тегло 

80 g/m², Размери: 6/11; 8/15; 10/15; 15/15; 

Вид на нишката - 

монофиламентна, Материал на 

Нишката полипропилен 

хомополимер, Диаметър на 

нишката - 0.13 мм, Дебелина на 

платното - 0.48 мм, Тегло 80 g/m², 

Размери: 6/11; 8/15; 10/15; 15/15; 

Monofilament 

polypropylene hernia mesh 

PMP-6/11, 8/15, 10/15, 

15/15

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 270,00 2700,00 Ливеда Мед 1

35 Полипропиленови платна

Вид на нишката - монофиламентна, 

Материал на Нишката полипропилен 

хомополимер, Диаметър на нишката - 0.15 

мм, Дебелина на платното - 0.52 мм, Тегло 

60 g/m², Размери: 6/11; 8/15; 10/15; 15/15; 

Вид на нишката - 

монофиламентна, Материал на 

Нишката полипропилен 

хомополимер, Диаметър на 

нишката - 0.15 мм, Дебелина на 

платното - 0.52 мм, Тегло 60 g/m², 

Размери: 6/11; 8/15; 10/15; 15/15; 

Monofilament 

polypropylene hernia mesh 

PMM-6/11, 8/15, 10/15, 

15/15

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 270,00 2700,00 Ливеда Мед 1

36

Фиксатор за платна и тъкани 

с Дължина на апликатора за 

Лапароскопска хирургия - 

30см.

 Фиксатор за лапароскопска хирургия с 10 

бр. нерезорбируеми нитилови скоби - за 

ТЕР и ТАРР метод.

 Фиксатор за лапароскопска 

хирургия с 10 бр. нерезорбируеми 

нитилови скоби - за ТЕР и ТАРР 

метод.

Laparoscopic surgery long 

applier with 10 SPIRE'IT 

sutures

Microv

al, 

France 10 бр. 600,00 6000,00 Ливеда Мед 1

37

Фиксатор за платна и тъкани 

с Дължина на апликатора за 

Лапароскопска хирургия - 

30см.

 Фиксатор за лапароскопска хирургия с 20 

бр. нерезорбируеми нитилови скоби - за 

ТЕР и ТАРР метод.

 Фиксатор за лапароскопска 

хирургия с 20 бр. нерезорбируеми 

нитилови скоби - за ТЕР и ТАРР 

метод.

Laparoscopic surgery long 

applier with 20 SPIRE'IT 

sutures

Microv

al, 

France 10 бр. 700,00 7000,00 Ливеда Мед 1

38 Титаниеви клипси

Форма на клипса в касета - "V" форма, 

след зареждане в клип апликатор - 3.20 мм, 

клипса след зареждане в клип апликатор - 

2.10 мм, Дължина на затворен клипс - 3.70 

мм, Препоръчителна дебелина на  тъкан - 

0.30 - 1.50 мм, Количество в касета и кутия 

- 6 бр./касета; 50 касети/кутия, Размер S

Форма на клипса в касета - "V" 

форма, след зареждане в клип 

апликатор - 3.20 мм, клипса след 

зареждане в клип апликатор - 2.10 

мм, Дължина на затворен клипс - 

3.70 мм, Препоръчителна 

дебелина на  тъкан - 0.30 - 1.50 

мм, Количество в касета и кутия - 

6 бр./касета; 50 касети/кутия, 

Размер S

Titanium Ligating Clips 

Liga V-size S

Grena 

LTD., 

UK

5 касета 20,00 100,00 Ливеда Мед 1

Стр. 7 от 14



39 Титаниеви клипси

Форма на клипса в касета - "V" форма, 

след зареждане в клип апликатор - 4.70 мм, 

клипса след зареждане в клип апликатор - 

2.90 мм, Дължина на затворен клипс - 5.40 

мм, Препоръчителна дебелина на тъкан  - 

1.00 - 2.50 мм, Количество в касета и кутия 

- 6 бр./касета; 50 касети/кутия, Размер M

Форма на клипса в касета - "V" 

форма, след зареждане в клип 

апликатор - 4.70 мм, клипса след 

зареждане в клип апликатор - 2.90 

мм, Дължина на затворен клипс - 

5.40 мм, Препоръчителна 

дебелина на тъкан  - 1.00 - 2.50 

мм, Количество в касета и кутия - 

6 бр./касета; 50 касети/кутия, 

Размер M

Titanium Ligating Clips 

Liga V-size M

Grena 

LTD., 

UK

5 касета 20,00 100,00 Ливеда Мед 1

40 Титаниеви клипси

Форма на клипса в касета - "V" форма, 

след зареждане в клип апликатор - 8.00 мм, 

клипса след зареждане в клип апликатор - 

5.20 мм, Дължина на затворен клипс - 9.00 

мм, Препоръчителна дебелина на  тъкан - 

2.50 - 4.00 мм, Количество в касета и кутия 

- 6 бр./касета; 20 касети/кутия, Размер ML

Форма на клипса в касета - "V" 

форма, след зареждане в клип 

апликатор - 8.00 мм, клипса след 

зареждане в клип апликатор - 5.20 

мм, Дължина на затворен клипс - 

9.00 мм, Препоръчителна 

дебелина на  тъкан - 2.50 - 4.00 

мм, Количество в касета и кутия - 

6 бр./касета; 20 касети/кутия, 

Размер ML

Titanium Ligating Clips 

Liga V-size ML

Grena 

LTD., 

UK

30 касета 20,00 600,00 Ливеда Мед 1

41 Титаниеви клипси

Форма на клипса в касета - "V" форма, 

след зареждане в клип апликатор - 11.90 

мм, клипса след зареждане в клип 

апликатор - 5.40 мм, Дължина на затворен 

клипс - 12.30 мм, Препоръчителна 

дебелина на  тъкан - 3.50 - 7.50 мм, 

Количество в касета и кутия - 6 бр./касета; 

20 касети/кутия, Размер L

Форма на клипса в касета - "V" 

форма, след зареждане в клип 

апликатор - 11.90 мм, клипса след 

зареждане в клип апликатор - 5.40 

мм, Дължина на затворен клипс - 

12.30 мм, Препоръчителна 

дебелина на  тъкан - 3.50 - 7.50 

мм, Количество в касета и кутия - 

6 бр./касета; 20 касети/кутия, 

Размер L

Titanium Ligating Clips 

Liga V-size L

Grena 

LTD., 

UK

5 касета 20,00 100,00 Ливеда Мед 1

42
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за отворена хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 3.20 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.10 мм, за тъкан с 

дебелина от 0.30 - 1.50 мм.

Клип апликатор за отворена 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 3.20 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.10 мм, 

за тъкан с дебелина от 0.30 - 1.50 

мм.

Open surgery Liga V clip 

applier – Premium S

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 600,00 6000,00 Ливеда Мед 1

43
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за отворена хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 4.70 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.90 мм, за тъкан с 

дебелина от1.00 - 2.50 мм, Дължина на 

апликатора от 15 до 28 см.

Клип апликатор за отворена 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 4.70 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.90 мм, 

за тъкан с дебелина от1.00 - 2.50 

мм, Дължина на апликатора от 15 

до 28 см.

Open surgery Liga V clip 

applier – Premium M

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 600,00 6000,00 Ливеда Мед 1
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44
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за отворена хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 8.00 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.20 мм, за тъкан с 

дебелина от 2.50 - 4.00 мм, Дължина на 

апликатора от 15 до 28 см.

Клип апликатор за отворена 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 8.00 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.20 мм, 

за тъкан с дебелина от 2.50 - 4.00 

мм, Дължина на апликатора от 15 

до 28 см.

Open surgery Liga V clip 

applier – Premium ML

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 650,00 6500,00 Ливеда Мед 1

45
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за отворена хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 11.90 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.40 мм, за тъкан с 

дебелина от 3.50 - 7.50 мм, Дължина на 

апликатора от 15 до 28 см.

Клип апликатор за отворена 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 11.90 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.40 мм, 

за тъкан с дебелина от 3.50 - 7.50 

мм, Дължина на апликатора от 15 

до 28 см.

Open surgery Liga V clip 

applier – Premium L

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 650,00 6500,00 Ливеда Мед 1

46
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за ендоскопска хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 3.20 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.10 мм, за тъкан с 

дебелина от 0.30 - 1.50 мм.

Клип апликатор за ендоскопска 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 3.20 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.10 мм, 

за тъкан с дебелина от 0.30 - 1.50 

мм.

Endoscopic Liga V clip 

applier front loaded S

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 760,00 7600,00 Ливеда Мед 1

47
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за ендоскопска хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 4.70 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.90 мм, за тъкан с 

дебелина от 1.00 - 2.50 мм.

Клип апликатор за ендоскопска 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 4.70 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 2.90 мм, 

за тъкан с дебелина от 1.00 - 2.50 

мм.

Endoscopic Liga V clip 

applier front loaded M

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 760,00 7600,00 Ливеда Мед 1

48
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за ендоскопска хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 8.00 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.20 мм, за тъкан с 

дебелина от 2.50 - 4.00 мм.

Клип апликатор за ендоскопска 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 8.00 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.20 мм, 

за тъкан с дебелина от 2.50 - 4.00 

мм.

Endoscopic Liga V clip 

applier front loaded ML

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 860,00 8600,00 Ливеда Мед 1

49
Клип апликатори за 

титаниеви клипси 

Клип апликатор за ендоскопска хирургия - 

съвместим с титаниеви клипси с "V" форма 

с външна дължина 11.90 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.40 мм, за тъкан с 

дебелина от 3.50 - 7.50 мм.

Клип апликатор за ендоскопска 

хирургия - съвместим с титаниеви 

клипси с "V" форма с външна 

дължина 11.90 мм, вътрешна 

ширина след зареждане 5.40 мм, 

за тъкан с дебелина от 3.50 - 7.50 

мм.

Endoscopic Liga V clip 

applier front loaded L

Grena 

LTD., 

UK

10 бр. 860,00 8600,00 Ливеда Мед 1
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50
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер) Циркулярен стаплер за еднократна употреба , 

сгъваща се глава, правоъгълно сечение на 

скобите, 25мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

Циркулярен стаплер за еднократна 

употреба , сгъваща се глава, 

правоъгълно сечение на скобите, 

25мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

20 бр. 1370,00 27400,00 РСР 1

51
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер) Циркулярен стаплер за еднократна употреба , 

сгъваща се глава, правоъгълно сечение на 

скобите, 28мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

Циркулярен стаплер за еднократна 

употреба , сгъваща се глава, 

правоъгълно сечение на скобите, 

28мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

10 бр. 1370,00 13700,00 РСР 1

52
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер) Циркулярен стаплер за еднократна употреба , 

сгъваща се глава, правоъгълно сечение на 

скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

Циркулярен стаплер за еднократна 

употреба , сгъваща се глава, 

правоъгълно сечение на скобите, 

31мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

30 бр. 1370,00 41100,00 РСР 1

53
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер) Циркулярен стаплер за еднократна употреба , 

сгъваща се глава, правоъгълно сечение на 

скобите, 33мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

Циркулярен стаплер за еднократна 

употреба , сгъваща се глава, 

правоъгълно сечение на скобите, 

33мм диаметър на главата, 4,8 мм 

височина на скобите

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

30 бр. 1332,00 39960,00 РСР 1

54
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер)

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се глава, с два 

лоста за затваряне / тип ножица /, 

сантиметрова маркировка по ствола, титанови 

скоби с диаметър 0.28мм. и дължина на 

крачето 4.8мм.; външен диаметър на главата 

25мм., вътрешен  диаметър 15.3мм., 22 скоби

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се 

глава, с два лоста за затваряне / тип 

ножица /, сантиметрова маркировка 

по ствола, титанови скоби с диаметър 

0.28мм. и дължина на крачето 4.8мм.; 

външен диаметър на главата 25мм., 

вътрешен  диаметър 15.3мм., 22 

скоби

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

20 бр. 1025,00 20500,00 РСР 1

55
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер)

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се глава, с два 

лоста за затваряне / тип ножица /, 

сантиметрова маркировка по ствола, титанови 

скоби с диаметър 0.28мм. и дължина на 

крачето 4.8мм.; външен диаметър на главата 

28мм., вътрешен  диаметър 18.2мм., 26 скоби

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се 

глава, с два лоста за затваряне / тип 

ножица /, сантиметрова маркировка 

по ствола, титанови скоби с диаметър 

0.28мм. и дължина на крачето 4.8мм.; 

външен диаметър на главата 28мм., 

вътрешен  диаметър 18.2мм., 26 

скоби

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

10 бр. 1025,00 10250,00 РСР 1

56
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер)

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се глава, с два 

лоста за затваряне / тип ножица /, 

сантиметрова маркировка по ствола, титанови 

скоби с диаметър 0.28мм. и дължина на 

крачето 4.8мм.; външен диаметър на главата 

31мм., вътрешен  диаметър 21.4мм., 30 скоби

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се 

глава, с два лоста за затваряне / тип 

ножица /, сантиметрова маркировка 

по ствола, титанови скоби с диаметър 

0.28мм. и дължина на крачето 4.8мм.; 

външен диаметър на главата 31мм., 

вътрешен  диаметър 21.4мм., 30 

скоби

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

60 бр. 1025,00 61500,00 РСР 1
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57
Циркулярен механичен 

ушивател (стаплер)

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се глава, с два 

лоста за затваряне / тип ножица /, 

сантиметрова маркировка по ствола, титанови 

скоби с диаметър 0.28мм. и дължина на 

крачето 4.8мм.; външен диаметър на главата 

34мм., вътрешен  диаметър 23.8мм., 32 скоби

Циркулярни ушиватели за еднократна 

употреба, закривени, с чупеща се 

глава, с два лоста за затваряне / тип 

ножица /, сантиметрова маркировка 

по ствола, титанови скоби с диаметър 

0.28мм. и дължина на крачето 4.8мм.; 

външен диаметър на главата 34мм., 

вътрешен  диаметър 23.8мм., 32 

скоби

На основание чл. 33, ал. 

4 от ЗОП

На 

основа

ние 

чл. 33, 

ал. 4 

от 

ЗОП

20 бр. 1025,00 20500,00 РСР 1

58

Резорбируем хемостатик от 

регенерирана, оксидирана 

целулоза с доказан 

бактерициден ефект. 
тип мрежа 7.5см х 5 см тип мрежа 7.5см х 5 см

Hemostatic gauze based on 

Oxidized Regenerated 

Cellulose - CURACEL 

Standard Knit 7.5cm x 5cm

Curame

dical, 

Netherl

ands

20 бр. 15,00 300,00 Ливеда Мед 1

59

Резорбируем хемостатик от 

регенерирана, оксидирана 

целулоза с доказан 

бактерициден ефект. 
тип мрежа 10см х 20 см тип мрежа 10см х 20 см

Hemostatic gauze based on 

Oxidized Regenerated 

Cellulose - CURACEL 

Standard Knit 10cm x 20cm

Curame

dical, 

Netherl

ands

20 бр. 38,00 760,00 Ливеда Мед 1

68 Титанови лигигиращи клипси Титанови Лигиращи Клипси, medium/large, 

6 клипси в пълнител,зелени

Титанови Лигиращи Клипси, 

medium/large, 6 клипси в 

пълнител,зелени

Titanium Ligating Clips 

Liga V-size ML

Grena 

LTD., 

UK

30 бр. 20,00 600,00 Ливеда Мед 1

70
Инструменти за ултразвуково 

рязане

Инструменти за ултразвуково рязане с 

биполярно лигиране, 5х200-250mm, 

еднократен

Инструменти за ултразвуково 

рязане с биполярно лигиране, 

5х200mm, еднократен

N3810730  

THUNDERBEAT, 5/20, 

inline grip

OLYM

PUS
5 бр. 931,51 4 657,55 Инфомед 1

71
Ултразвуков инструмент за 

лапароскопска хирургия

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 5х350 mm, 

пистолетен захват, стандартен.

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 

5х350 mm, пистолетен захват, 

стандартен.

N3810430  

THUNDERBEAT 5/35, 

pistol grip

OLYM

PUS
5 бр. 931,51 4 657,55 Инфомед 1

72

Ултразвуков инструмент за 

лапароскопска хирургия

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 5х350 mm, 

пистолетен захват, ергономична дръжка с 

предно активиране.

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 

5х350 mm, пистолетен захват, 

ергономична дръжка с предно 

активиране.

N4489130  

THUNDERBEAT 5/35, 

front actuated grip
OLYM

PUS
5 бр. 931,51 4 657,55 Инфомед 1

73
Ултразвуков инструмент за 

отворена хирургия

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 5х200 mm, 

инлайн захват.

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 

5х200 mm, инлайн захват.

N4505730  

THUNDERBEAT Open-

Fine jaw 

OLYM

PUS
5 бр. 931,51 4 657,55 Инфомед 1

74
Ултразвуков инструмент за 

отворена хирургия

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 9х200 mm, 

пистолетен захват.

Инструмент за ултразвуково рязане, 

комбинирано с биполярно лигиране, 

9х200 mm, пистолетен захват.

N4505530  

THUNDERBEAT Open-

Extended Jaw

OLYM

PUS
5 бр. 931,51 4 657,55 Инфомед 1

75
Щипка за ендоскопска 

биопсия

Щипка за ендоскопска биопсия с 

Дм=2,8мм, дължина-2300мм

Щипка за ендоскопска биопсия с 

Дм=2,8мм, дължина-2300мм
FB-234U

OLYM

PUS
50 бр. 27,00 1 350,00 Инфомед 1

76
Щипка за ендоскопска 

биопсия

Щипка за ендоскопска биопсия с 

Дм=2,8мм, дължина-1550мм

Щипка за ендоскопска биопсия с 

Дм=2,8мм, дължина-1550мм
FB-230K

OLYM

PUS
30 бр. 20,25 607,50 Инфомед 1

77 Полипектомична бримка
Полипектомична бримка с дм=2,8м, 

дължина-2300мм, дм на лупа-30мм

Полипектомична бримка с 

дм=2,8м, дължина-2300мм, дм на 

лупа-25мм

SD-210U
OLYM

PUS
50 бр. 29,40 1 470,00 Инфомед 1

78 Ендоскопски инжектор
Ендоскопски инжектор с Дм на игла-0,5мм, 

Дължина/игла-5мм, Дължина-2300мм

Ендоскопски инжектор с Дм на 

игла-0,5мм, Дължина/игла-5мм, 

Дължина-2300мм

NM-400U-0525
OLYM

PUS
20 бр. 60,20 1 204,00 Инфомед 1
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79 Щипка за термична биопсия Дм=2,8мм, Дължина 2300мм Дм=2,8мм, Дължина 2300мм

FlexiBite

Medi-

Globe, 

Германи

я

100 бр.

54,20 5420,00

Елпак Лизинг 1

80 Папилотом трилуменен
Дм=2,8мм, дължина=1950мм, режеща част-

25мм

Папилотом трилуменен 

Дм=2,8мм, дължина=1950мм, 

режеща част-25мм

KD-V411M-0725
OLYM

PUS
10 бр. 249,00 2 490,00 Инфомед 1

81 Папилотом трилуменен
Дм=2,8мм, Дължина=1950мм, Режеща част-

30мм

Папилотом трилуменен 

Дм=2,8мм, Дължина=1950мм, 

Режеща част-30мм

KD-V411M-0730
OLYM

PUS
5 бр. 249,00 1 245,00 Инфомед 1

82
Кошница за мех.литотрипсия 

/Дормия/

Дм=2,8мм, Дължина=1950мм, 

четиринишковаа част-25мм

Кошница за мех.литотрипсия 

/Дормия/ Дм=2,8мм, 

Дължина=1950мм, 

четиринишкова част-25мм

MAJ-247
OLYM

PUS
5 бр. 459,00 2 295,00 Инфомед 1

83
Балонен екстрактор с 3 

различни размера еднократен

Дм=2,8мм, Дължина=1900мм, Горен 

инж.порт

Три луменен балон катетър за 

екстракция на камъни,  порт за 

впръскване на контраст дистално 

на (над) на балона, диаметър на 

работния канал 2.8мм, работна 

дължина 1900мм, еднократен

B-V232P-A
OLYM

PUS
5 бр. 268,00 1 340,00 Инфомед 1

84
Балонен екстрактор с 3 

различни размера

Дм=2,8мм, Дължина 1900мм, Долен 

инж.порт

Три луменен балон катетър за 

екстракция на камъни, порт за 

впръскване на контраст 

проксимално на (под) балона, 

диаметър на работния канал 

2.8мм, работна дължина 1900мм, 

еднократен

B-V232P-B
OLYM

PUS
2 бр. 268,00 536,00 Инфомед 1

85 Игловиден нож с 3 отвора
Дм=2,8мм дължина=1700мм, Дълж. на 

игла=5мм

Папилотом тип "игла" с три 

канала, диаметър на работния 

канал 2.8мм, дължина на работния 

канал 1700мм, дистален връх 5 

Fr., диаметър на иглата 0,2 мм, 

дължина  на иглата 5 мм(3мм с 

изолиращо покритие), съвместим 

с водач 0,035",  еднократен, 

стерилен

KD-V451M
OLYM

PUS
5 бр. 473,00 2 365,00 Инфомед 1

86 Водач за ЕРХП Дължина-4000-4500мм.

Водач с диаметър 0.035", работна 

дължина 4500мм, еднократен, 

стерилен

G-240-3545
OLYM

PUS
10 бр. 257,50 2 575,00 Инфомед 1

87
Билиарен стент-прав 

еднократен
Дм=7фр., Дължина=15см

Ендоскопски полиетиленов стент 7 Fr за 

билиарни пътища, прав - разстояние 

между крайщата 150 мм, диаметър на 

работния канал 2.8 мм, стерилен, 

еднократен

PBD-200-0715 
OLYM

PUS
5 бр. 57,00 285,00 Инфомед 1

88 Билиарен стент-прав Дм=7фр., Дължина=12см

 Ендоскопски полиетиленов стент 7 Fr за 

билиарни пътища, прав - разстояние 

между крайщата 120 мм, диаметър на 

работния канал 2.8 мм, стерилен, 

еднократен

PBD-200-0712 
OLYM

PUS
3 бр. 57,00 171,00 Инфомед 1

89 Билиарен стент-прав Дм=10фр., Дължина 15см

Ендоскопски полиетиленов стент 10 Fr за 

билиарни пътища, прав - разстояние 

между крайщата 150 мм, диаметър на 

работния канал 2.8 мм, стерилен, 

еднократен

PBD-201-1015 
OLYM

PUS
5 бр. 57,00 285,00 Инфомед 1
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90
Билиарен стент-прав 

еднократен
Дм=10фр., Дължина=12см

Ендоскопски полиетиленов стент 10 Fr за 

билиарни пътища, прав - разстояние 

между крайщата 120 мм, диаметър на 

работния канал 2.8 мм, стерилен, 

еднократен

PBD-201-1012 
OLYM

PUS
3 бр. 57,00 171,00 Инфомед 1

91
Инсерционен кит за 

стентиране за жл.пътища
Предназачен за въвеждане на стент 7фр

Kомплект за поставяне на ендоскопски 

стент - 7 Fr, диаметър на работния канал 

2.8мм, работна дължина 1600мм, 

многократен

MAJ-348 
OLYM

PUS
2 бр. 125,00 250,00 Инфомед 1

92
Инсерционен кит за 

стентиране за жл.пътища
Предназачен за въвеждане на стент 10фр.

 Kомплект за поставяне на ендоскопски 

стент - 10Fr, диаметър на работния канал 

3.7мм, работна дължина 1600мм, 

многократен

MAJ-255
OLYM

PUS
2 бр. 286,00 572,00 Инфомед 1

93
Клипси за многократен 

ротаторен клипсапликатор

Ъгъл на захващане 135гр. Дължина на 

рамото-9мм

Клипси за хемостаза, дължина на 

рамото – 9мм, ъгъл на отваряне на 

челюстите 135 градуса, 

еднократни

HX-610-135L
OLYM

PUS
50 бр. 21,50 1 075,00 Инфомед 1

95

Саморазширяваща се 

ендопротеза за хранопровод-

покрита

Дължина-120мм Дължина - 120мм

Boubella ELLA-CS

1 бр.

2 040,00 2040,00

Новимед 1

97

Саморазширяваща се 

ендопротеза за жл. пътища- 

непокрита

Дължина=100мм Дължина=100мм

Nitinella ELLA-CS

1 бр.

1 860,00 1860,00

Новимед 1

98

Саморазширяваща се 

ендопротеза за жл. Пътища 

непокрита

Дължина 80мм Дължина 80мм

Nitinella ELLA-CS

1 бр.

1 860,00 1860,00

Новимед 1

99

Саморазширяваща се 

ендопротеза за жл.пътища 

непокрита

Дължина =60мм. Дължина =60мм.

Nitinella ELLA-CS

1 бр.

1 860,00 1860,00

Новимед 1

101
Балон  дилататор за 

хранопровод
Дм на балона 20мм

Балон дилататор за хранопровод, 

дължина на балона 80мм, външен 

диаметър 20мм, еднократен
BE-8 

OLYM

PUS
5 бр. 407,00 2 035,00 Инфомед 1

102
Балон  дилататор за 

хранопровод
Дм на балона 18мм

 Балон дилататор за хранопровод, 

дължина на балона 80мм, външен 

диаметър 18мм, еднократен
BE-7

OLYM

PUS
2 бр. 407,00 814,00 Инфомед 1

103
 Балон  дилататор за 

хранопровод
Дм на балона 16мм

Балон дилататор за хранопровод, 

дължина на балона 80мм, външен 

диаметър 16мм, еднократен
BE-6 

OLYM

PUS
3 бр. 407,00 1 221,00 Инфомед 1

104
 Балон  дилататор за 

хранопровод
Дм на балона 14мм

Балон дилататор за хранопровод, 

дължина на балона 80мм, външен 

диаметър 14мм, еднократен
BE-5 

OLYM

PUS
3 бр. 407,00 1 221,00 Инфомед 1

105
 Балон  дилататор за 

хранопровод
Дм на балона 12мм

Балон дилататор за хранопровод, 

дължина на балона 80мм, външен 

диаметър 12мм, еднократен
BE-4 

OLYM

PUS
2 бр. 407,00 814,00 Инфомед 1

106 Балон  дилататор за д.черво Дм на балона 20мм

Балон дилататор за колон, дължина на 

балона 30мм, външен диаметър 18мм, 

еднократен
BC-4 

OLYM

PUS
2 бр. 407,00 814,00 Инфомед 1

107  Балон  дилататор за д.черво Дм.на балона 18мм

Балон дилататор за колон, дължина на 

балона 30мм, външен диаметър 18мм, 

еднократен
BC-4 

OLYM

PUS
1 бр. 407,00 407,00 Инфомед 1

108  Балон  дилататор за д.черво Дм.на балона 16мм

Балон дилататор за колон, дължина на 

балона 30мм, външен диаметър 16мм, 

еднократен
BC-3 

OLYM

PUS
1 бр. 407,00 407,00 Инфомед 1

109
Игла за насочена биопсия под 

ехо-контрол
Дм=18С, Дължина-15см Дм=18С, Дължина-15см

Biopsy needle Speedy Ram 

18/15 RI.MOS, Italy
10 бр.

160,00 1600,00
Ливеда Мед 1

110
Игла за насочена биопсия под 

ехо-контрол.
Дм=18С, Дължина-20см Дм=18С, Дължина-20см

Biopsy needle Speedy Ram 

18/20 RI.MOS, Italy
10 бр.

160,00 1600,00
Ливеда Мед 1
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111
Игла за насочена биопсия под 

ехо-контрол.
Дм=16С, Дължина-15см Дм=16С, Дължина-15см

Biopsy needle Speedy Ram 

16/15 RI.MOS, Italy
10 бр.

160,00 1600,00
Ливеда Мед 1

112
Игла за насочена биопсия под 

ехо-контрол
Дм=16С, Дължина-20см Дм=16С, Дължина-20см

Biopsy needle Speedy Ram 

16/20 RI.MOS, Italy
10 бр.

160,00 1600,00
Ливеда Мед 1

114 Катетър за НБД.
7фр.Ро-позитивен,тип "Св.опашка" 

раб.канал-2,8мм,дължина-2550

Катетър за назо-билиарен дренаж, 

7Fr, тип  "Свинска опашка"  

рентгенопозитивен, диаметър на 

работния канал 2.8мм, работна 

дължина 2550мм, стерилен, 

еднократен

PBD-V803W-07
OLYM

PUS
1 бр. 204,00 204,00 Инфомед 1

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

                               /М. Атанасова/                           /адв. Д. Стефанова/                /Д. Григорова/              /д-р П. Николов/                     /д-р Кр. Иванов/
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