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1.
Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на ключицата, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм. 
Заключваща плака, нисък контакт, дължини от 4 до 8 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на 
ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
3360,00

2.
Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на лопатката, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм. 
Заключваща плака от 9 до 13 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 
за биосъвместимост.

брой 2
960,00

3.
Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана - тип "Филос", комплект с Ø 3,5 мм 
заключващи винтове. Заключваща плака с 3; 5; 8 комбинирани отвора в дисталната част. Комплектът да е изработен от 
медицинска стомана.

брой 5
7200,00

4.
Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана, комплект с Ø 2,7 мм заключващи и Ø 4,0 
мм спонгиозни винтове, 3 дистални отвора, дължина 90 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и 
ISO 10993-1 за биосъвмост.

брой 5
8900,00

5.
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт, комплект с Ø 3,5 мм заключващи 
винтове, от 6 до 12 комбинирани отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 10
12600,00

6.
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт, комплект с Ø 2,7 мм заключващи 
винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове, от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 
10993-1 за биосъвместимост.

брой 10
13200,00

7.
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна, комплект с Ø 3,5 мм заключващи 
винтове, от 6 до 16 комбинирани отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
2520,00

8.
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна, комплект с Ø 2,7 мм заключващи 
винтове, от 5 до 22 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. брой 2

2640,00

9.
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна, комплект с Ø 2,7 мм заключващи 
винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове, от 5 до 22 комбинирани отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 
5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
2720,00

10.
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана, комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове. 
Дорсален аспект, 3/4 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
1960,00

11.
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана, комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 
4,0 мм спонгиозни винтове. Дорсален аспект, 3/5 отвора, дължина 63 мм, лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан 
отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
2360,00

12.
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана, комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове. 
Воларен аспект, 3/4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
1960,00

13.
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана, комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 
4,0 мм спонгиозни винтове. Воларен аспект, 3/5 отвора, дължина 62 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 
5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
6300,00

14.
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус, за артикуларна реконструкция - анатомично контурирана, комплект с Ø 2,7 
мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове. Воларен аспект, 6/5 отвора, дължина 80 мм, лява и дясна. Комплектът 
да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
2640,00

15.
Заключваща плака за дистална медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове 
Ø 2,7 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм, от 6 до 14 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и 
ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
3840,00

16.
Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове 
Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм. Медиален аспект, от 3 до 14 отвора, дължина 201 мм, лява и дясна. Комплектът да е 
изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
3600,00

17.
Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус - анатомично контурирана, комплект със заключващи 
винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм. Дорсолатерален аспект, от 3 до 14 отвора, лява и дясна. Комплектът да е 
изработен от титан отговарящ на ISO 5832- 2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
3600,00

18.
Заключваща плака за субтрохантерна фрактура на фемур - тип "DHS", комплект с компресивен винт; динамичен болт и 
заключващи винтове Ø 5,0 мм. 135°, от 3 до 6 отвора, нисък контакт. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 10
13600,00

19.
Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - тип "Права - широка - нисък контакт", комплект със заключващи винтове 
Ø 5,0 мм, от 8 до 16 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
2880,00

20.
Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист", анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове Ø 
5,0 мм, от 7 до 13 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
2960,00

I - во място
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21.
Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия, анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм, 
от 5 до 9 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
2880,00

22.
Заключваща плака за проксимална - латерална фрактура на тибия, анатомично контурирана, комплект със заключващи 
винтове Ø 5,0 мм, от 5 до 9 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
2880,00

23.
Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - широка - нисък контакт", комплект със заключващи винтове Ø 5,0 
мм, от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 2
2880,00

24.
Заключваща плака за дистална фрактура на тибия, анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм, от 6 
до 12 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 5
7400,00

25.
Заключваща плака за дистална - медиална фрактура на тибия, анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове Ø 
2,7 мм и 4,0 мм кортикални винтове, от 4 до 14 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 
5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
3680,00

26.
Заключваща плака за дистална фрактура на тибия, анатомично контурирана, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 
мм спонгиозни винтове. Антеролатерален аспект, от 5 до 21 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан 
отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
9600,00

27.
Заключваща плака за фибуларна фрактура, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм, от 2 до 12 отвора. Комплектът да е 
изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
2520,00

28.
Заключваща анатомично контурирана плака за дистална фибуларна фрактура, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм, от 
3 до 11 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
2720,00

29.
Заключваща плака за фрактури на пета, комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове, 15 отвора, 
лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
3560,00

30.
Заключваща плака за фрактури на пета, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 3,5 мм кортикални винтове, 3 отвора в 
основата и 6 отвора по дължина на плаката, лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 
10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
2960,00

31.
Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на олекранон и улна, комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм, от 
2 до 12 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. брой 2

3600,00

32.
Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS", комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални 
самонарезни винтове, 135°, от 3 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 
ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 20
25200,00

33.
Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS", нисък контакт, комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм 
кортикални самонарезни винтове, 135°, от 3 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на 
ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 10
13800,00

34.
Плака за трохантерна фрактура - тип "Г-плака", комплект с Ø 4.5мм кортикални самонарезни винтове, 130º, 95º, от 4 до 8 
отвора. Комплектът да е изработе от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
4900,00

35.
Плака за кондиларна фрактура - тип "Кондиларна", комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 спонгиозни винтове, 
от 7 до 11 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.

брой 5
3800,00

36.
Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS", комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове, 95°, от 6 до 12 отвора. 
Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 10
12600,00

37.
Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Г-опорна",  комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм 
спонгиозни винтове, от 4 до 8 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 
5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 10
7600,00

38.
Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Т-опорна", комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм 
спонгиозни винтове, от 4 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 
10993-1 за биосъвместимост

брой 10
7600,00

39.
Плака за медиална тибиална фрактура - тип "Права - широка -нисък контакт", комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални 
винтове, от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 10
7600,00

40.
Плака за проксимална тибиална фрактура, анатомично контурирана, комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм 
спонгиозни винтове, от 4 до 8 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 
5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
3800,00

41.
Плака за дистална тибиална фрактура, анатомично контурирана, комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм 
спонгиозни винтове, от 4 до 8 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 
5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 

брой 5
3800,00

42.
Плака за латерална тибиална фрактура, анатомично контурирана, комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм 
спонгиозни винтове, от 4 до 8 отвора, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 
5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
3800,00

43.
Плака за дистална тибиална фрактура - тип "Детелина", комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове, от 4 до 8 
отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
3900,00

44.
Плака за медиална феморална фрактура - тип "Права - широка - нисък контакт", комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални 
винтове, от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 5
3900,00
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45.
Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна", комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални и Ø 4,5 малеоларни 
винтове, от 4 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 30
23400,00

46.
Реконструктивна плака - тип "Y", използвана при дистална фрактура на хумерус, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални 
винтове. Ширина 10,0 мм, дебелина 2,0 мм, от 3 до 8 дистални отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 
отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1560,00

47.
Реконструктивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и 
радиус. Ширина 10,0 мм, от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 
ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1560,00

48.

Реконструктивна плака, анатомично контурирана, използвана при фрактури на клавикулата, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни 
кортикални винтове. Ширина 10,0 мм, дебелина 2,5 мм, лява и дясна, от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм. 
Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост

брой 5

3900,00

49.
Динамично-компресивна плака, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове от 6 до 12 отвора. Комплектът да е 
изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
3900,00

50.
Динамично-компресивна плака, използвана при хумерални и радиални фрактури на деца, комплект с Ø 2,7 мм / Ø 3,5 мм 
самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм, дебелина 2,0 мм, от 4 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от 
медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
3900,00

51.
Калканелна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 73 мм, дебелина 1,5 мм, 10 отвора. 
Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
3900,00

52.
Клавикулна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 87 мм, дебелина 3,5 мм, 4 отвора, лява и 
дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. брой 5

3900,00

53.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за 
антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона - проксимално чрез 4 бр. заключващи винта Ø 3,9 мм и 
дистално чрез 3 бр. винта Ø 3,9 мм. Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с 
възможност за заключване проксимално и дистално в 2 равнини - под 90° и 180°. Дебелина на дисталната част на пирона Ø 7,0 
мм; Ø 8,0 мм ; Ø 9,0 мм и дължина от 180 мм до 310 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 
10993-1 за биосъвместимост.

брой 5

9000,00

54.
Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална хумерална фрактура и заключване на пирона - 
проксимално чрез 3 бр. заключващи винта Ø 3,4 мм и дистално чрез 2 бр. винта Ø 3,4 мм. Солиден хумерален пирон с 
дебелина на дисталната част Ø 6,5 мм и Ø 7,5 мм. Дължина от 220 мм до 280 мм. Комплектът за е изработен от титан.

брой 5
8400,00

55.
Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус. Дебелини Ø 2,5 мм, Ø 3,0 мм, Ø 3,5 мм, Ø 
4,0, Ø 4,5 мм. Дължина 440 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5
2500,00

56.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към 
бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 
1 бр. Ø 4,9 мм винт. Канюлиран интрамедуларен пирон - къс/дълъг, 125° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 
мм в дисталната част, дължина 180 - 420 мм. Заключващ болт - дебелина Ø 12,6 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален 
винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 
5832-1 и ISO 5832-9 за биосъвместимост.

брой 10

18000,00

57.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към 
бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 
2 бр. винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон - къс, 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в 
дисталната част, дължина 240 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - 
дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 5

9000,00

58.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към 
бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на 
пирона да става с 2 бр.винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон - къс, 135° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 
10,0 мм в дисталната част, дължина 240 мм. Заключващи проксимално винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - 
Ø 8,0 мм и дължини от 75 мм до 145 мм, дебелина на антиротационния винт - Ø 6,3 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. 
Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан.

брой 10

16800,00

59.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към 
бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 
2 бр. винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг, 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в 
дисталната част; дължина от 300 мм до 420 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. 
Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 
и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5

9900,00
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60.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към 
бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на 
пирона да става с 2 бр. винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон с медиална извивка от 4° - дълъг, 135°, с дебелина в 
проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част, дължина от 300 мм до 420 мм. Заключващи винтове - дебелина 
на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и дължини от 75 мм до 145 мм, дебелина на антиротационен винт - Ø 6,3 мм и 
дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от 
титан.

брой 5

8400,00

61.

Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно 
приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм. 
Солиден интрамедуларен пирон с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм и Ø 9,0 
мм. Дължини от 300 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 5

8400,00

62.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно 
приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. 
Канюлиран интрамедуларен пирон с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 10,0 мм и Ø 
11,0 мм. Дължини от 300 мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 5

8400,00

63.

Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално 
заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. 
Солиден интрамедуларен пирон с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм 
и Ø 10 мм. Дължини от 255 мм до 420 мм.
Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5

8400,00

64.

Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално 
заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. 
Канюлиран интрамедуларен пирон с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 11,0 мм и Ø 
12 мм. Дължини от 255 мм до 380 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 5

8400,00

65.

Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фибуларна фрактура с възможност за комбинирано заключване в две 
равнини: под 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 3,5 мм. Солиден интрамедуларен пирон, с дебелина Ø 3,6 мм и 
дължини от 110 мм, 145 мм и 180 мм.
Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 5

8400,00

66.
Права мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 100 мм, 
дебелина 1,5 мм, 20 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 2
1200,00

67.
"Т" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 50 мм, дебелина 
1,5 мм, 3/9 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 2
1200,00

68.
"H" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 9 мм, дебелина 1,5 
мм, 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 2
1200,00

69.
"Кондиларна" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 26 мм, 
дебелина 1,5 мм, 6 отвора, леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 
10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1200,00

70.
"Реконструктивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 100 мм, дебелина 2,0 мм, 20 
отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. брой 2

1200,00

71.
"Динамично-компресивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 22 мм, дебелина 2,0 
мм, 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 2
1200,00

72.
"Динамично-компресивна" мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни 
кортикални винтове. Дължина 119 мм, дебелина 2,0 мм, 20 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, 
отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1200,00

73.
"Т" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 18 мм, дебелина 
2,0 мм, 2/2 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за 
биосъвместимост.

брой 2
1200,00

74.
"Г" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове. Дължина 18 мм, дебелина 
2,0 мм, 2/2 отвора, 90°, лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 
10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1200,00

75.
Дължина 36 мм, дебелина 2,0 мм, 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 
ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1200,00

76.
"Динамично-компресивна; нисък - контакт" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм 
самонарезни кортикални винтове. Дължина 36 мм, дебелина 2,0 мм, 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска 
стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за  биосъвместимост.

брой 2
1200,00
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77.
"1/4 семитубуларна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални 
винтове. Дължина 31 мм, дебелина 2,0 мм, 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 
5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.

брой 2
1200,00

431200,00

1.
 DHS плака,125 -150 градуса, дебелина 5,8 мм, широчина 19 мм, барел 38мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен 
винт Ф 12,6 мм  - SS 316L. 2-16 отвора.

брой 2
2400,00

2.
DСS плака,90 градуса, дебелина 5,4 мм, широчина 16 мм, барел 25мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 
12,6 мм- SS 316L. 6-16 отвора. 

брой 2
2400,00

3.
1/3 тубуларна плака  за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L. 
2-12 отвора.

брой 4
2640,00

4.
1/3 тубуларна плака с яка за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 11 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 
316L. 2-12 отвора. 

брой 4
400,00

5. 3,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 2,5мм, диаметър на главата 6,0 мм- SS 316L. 25-90мм. брой 8 96,00
6. 4,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 8,0 мм - 316L. 25-100мм. брой 8 96,00
7. 3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм ,дължина 60 мм и 70мм- SS 316L. брой 4 2880,00

8.
4,5 Динамично компресивна плака - тясна за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 4 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 
16&25 мм- SS 316L. 2-14 отвора.

брой 4
400,00

9.
4,5 Динамично компресивна плака - широка за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 5 мм, широчина 16 мм, разстояние между 
отворите 16&25 мм- SS 316L. 2-18 отвора.

брой 4
400,00

10.
4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - дебелина 2,8 мм, широчина 12 мм, 
разстояние между отворите 16 мм -SS 316L. 5-22 отвора. 

брой 4
400,00

11.
4,5 Динамично компресивна Т бътрес  плака за  винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между 
отворите 16 мм  - SS 316L. 3-12 отвора.

брой 4
400,00

12.
4,5 Динамично компресивна L бътрес  плака /лява и дясна/ за  винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, 
разстояние между отворите 16 мм  - SS 316L. 3-12 отвора. 

брой 4
400,00

13.
4,5  Кловърлийф плака ,за кортикални винтове 3,5мм и  спонгиозни винтове 4,0 мм - дебелина 1,2 мм, широчина 15,2 мм- SS 
316L. 3-14 отвора.

брой 4
400,00

14.
7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 4,5мм, диаметър на главата 8,0 мм  ,отвор 2,1 мм- SS 
316L. 45-130 мм.

брой 6
1440,00

15.
4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 6,0 мм  ,отвор 1,4 мм- SS 
316L. 20-120мм.

брой 8
1920,00

16.
3,5 Заключваща калканеарна плака  /лява идясна/ 69 и 76 мм , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм  - SS 
316L. 69 и 76 мм. 

брой 2
200,00

17.
4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни 
винтове- широка ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 6 до 16- SS 316L 

брой 2
600,00

18.
4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни 
винтове- тясна ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 4 до 16 - SS 316L 

брой 2
600,00

19.
4,5 Заключваща  плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални 
кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - SS 316L. 
5-16 отвора.

брой 2
2640,00

20.
Заключваща метафизарна плака  ,анатомично контурирана,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и 
дистални спонгиозни винтове 3,5 мм  - SS 316L. 5х3 - 5х14 отвора. 

брой 2
2280,00

21.
4,5 Заключваща  плака - проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални  
кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - SS 
316L. 4-14 отвора.

брой 2
2640,00

22.
4,5 Заключваща  кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата за проксимални кортикални винтове 5,0мм и 
дистални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 5-15 отвора.

брой 2
2880,00

23.
4,5 Заключваща Т-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори 
за незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 3-11 отвора. 

брой 2
2280,00

24.
4,5 Заключваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 
5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 5-16 отвора. 3-11 отвора.

брой 2
2280,00

25.
Мултифункционален феморален заключващ пирон   диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11 мм,12 мм - глава 13мм ,с проксимални 
заключващи винтове 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  
- SS 316L 240-460мм.

брой 2
3240,00

26.
Къс мултифункционален феморален заключващ пирон   диам. 10 мм,11мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални 
заключващи винтове 5,0 мм   - SS 316L. 240мм.

брой 2
3240,00

27.
Тибиален заключващ пирон  диам. 8 мм,  9 мм,10 мм- глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални 
заключващи винтове 4,5 мм   - SS 316L. 270-420 мм.

брой 8
12480,00

28.
Пирон Троен - Проксимален феморален пирон - диам. 10 мм.,11ммр12мм с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за 
телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заключващи винтове 4,5мм  - Титаний. 220-280мм.

брой 4
6480,00
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29.
Универсален заключващ феморален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм ,10 мм,11мм,12мм. с проксимални заключващи винтове 
6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване - Титаний. 275-475 
мм.

брой 10
16200,00

30.
Анатомичен универсален заключващ феморален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм ,с проксимални 
заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  
- Титаний. 275-475 мм.

брой 8
12960,00

31. Реконструктивен тибиален пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и 
дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини - Титаний. 275-410 мм.

брой 6
9360,00

32.
3,5 Динамично компресивна плака - за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 3,5 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 
12&16 мм- SS 316L. 2-12 отвора. 

брой 14
2100,00

33.
3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 2,8 мм, широчина 10 мм, разстояние 
между отворите 12 мм- SS316L. 5-22 отвора.

брой 14
2100,00

34.
3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм - SS 
316L. 3-6 отвора.

брой 10
1500,00

35.
3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм- SS 316L. 
3-6 отвора.

брой 10
1500,00

36.
3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,5 мм, широчина 10 мм- SS 316L. 3-
5 отвора. 

брой 10
1500,00

37.
3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за 
незаключващи компресивни винтове - SS 316L. 5-14 отвора. 

брой 4
4080,00

38.
3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт  - реконструктивна ,дължина от 58 до190 мм , отвори от 4 до 16 за 
кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - SS 316L. 4-16 
отвора.

брой 4
4080,00

39.
3,5 Заключваща Т- плака с 3 отвора на главата и , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за 
незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 3-8 отвора. 

брой 2
2040,00

40.
3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата и , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за 
незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 4-8 отвора.

брой 2
2040,00

41.
3,5 Заключваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм 
и отвори за незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 3-10 отвора.

брой 2
2040,00

42.
2,4 Заключваща Т-плака за радиус с 5 отвора в главата -  анатомично контурирана,лява и дясна, за заключващи винтове 2,4 мм  
и незаключващи компресивни винтове 2,7 - титаний. 3-5 отвора.

брой 2
2400,00

43.
3,5 Заключваща плака за проксимален хумерус с 4 отвора в главата -  анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  
и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- SS 316L. 3-6 отвора.

брой 2
1000,00

44.
3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС),анатомично контурирана, 9 отвора на главата дължина от 142 до268 
мм , отвори от 5 до 12 за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни 
винтове - SS 316L. 3-12 отвора

брой 2
2520,00

45. Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални 
заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално и дисталнозаключване в няколко равнини  - Титаний. 150-250 мм.

брой 4
5760,00

46.  Хумерален пирон - диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11мм,12мм с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи 
винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално и дистално заключване в няколко равнини  - Титаний. 180-400 мм.

брой 4
5760,00

137452,00

1.
Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9мм трохантерен винт и 6,5мм антиротационен 
винт. Дистално заключване с 4,8мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15мм. Шийно диафизарен ъгъл 
135гр. Дължина на импланта 220 мм

брой 2
3280,00

2.
Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9мм трохантерен винт и 6,5мм антиротационен 
винт. Дистално заключване с 4,8мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15мм. Шийно диафизарен ъгъл 
135гр. Дължини на импланта от 295; 355 до 415 през 15мм

брой 2
3600,00

3.

Интрамедуларен хумерален пирон. Възможност за антеградно и ретроградно поставяне. Четири планово проксимално 
заключване с кортикални винтове 3,8мм и възможност за дистално двупланово заключване чрез механичен прицел. 
Заключване на кортикалните винтове към пирона чрез резба. Дължини на импланта - къс140 и 160 мм при диаметър 8 и 9мм; 
дълги - от 210 до 285 мм при диаметър 7 и 8 мм.

брой 2

3020,00

4.

Интрамедуларен тибиален пирон.  Трипланово проксимално заключване и възможност за механично заключване на 
дисталните отвори с 4,8мм кортикални винтове. 15градуса кривина на проксималната част за по-лесно въвеждане на импланта 
в медуларния канал. Допълнителен дистален отвор с възможност двупланово заключване в него. Диаметри 9-10 мм 
канюлирани. Дължина на импланта от 285 до 375 мм през 15 мм.

брой 2

3220,00

5.
Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури. Заключване с 4бр  4,8мм кортикални винтове в една равнина. 
Диаметри 9,10,11мм - канюлирани. Дължина на импланта от 340 до 440мм през 20мм

брой 2
3220,00
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6.
Титаниева заключваща плака за дистален радиус.  Полиаксиални отвори за 2,7мм заключващи винтове с девиация +-
15градуса.  Анатомично оформен контур на плаката. Воларна плака с малка, средна или голяма глава с две редици отвори на 
главата за по-стабилна фиксация. 3,5,8 отвора на опашката на плаката. 

брой 2
3000,00

7.
Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус.  Полиаксиални отвори за 3,5мм заключващи винтове с девиация +-
15градуса.  Анатомично оформен контур на плаката с 9 отвора на главата и водач за полиаксиално или стандартно заключване 
на винтовете.  3,4,6,8,10,12 отвора на плаката.

брой 2
4168,00

8.
Титаниева заключваща плака за дистална тибия.  Полиаксиални отвори за 3,5мм заключващи винтове с девиация +-15градуса.  
Анатомично оформен контур на плаката с водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете. 6,8,10,12,14,16,18 
отвора на плаката.

брой 2
4420,00
27928,00

1.

Комплект 1/4 тубуларна плака 2,7мм със до 6 самонарязващи кортикални винтове - материал стомана, съдържащ 1/4 
тубуларни плаки Ø 2,7мм, с 3,4,5,6,7 и 8 кръгли отвора, L 25 мм до L 65 мм през 8мм,  материал CrNiMo - сплав; дебелина-
1,0мм; ширина-7,0мм и Кортикални винтове Ø 2,7мм,  самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; 
Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 1,9мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 4

2344,00

2.

Комплект Мини L - плака 2,0мм със до 4 самонарязващи кортикални винтове - материал стомана, съдържащ Мини L - плаки Ø 
2,0мм прави и  скосени под ъгъл- десни и леви, 4 отвора, L 19 мм, материал CrNiMo - сплав; дебелина-1,2мм; ширина-5,0мм и 
Кортикални винтове Ø 2,0мм, самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 2,0мм; Ø на 
ядрото 1,3мм; ширина A/F 1,5мм; Ø на главата 4,0мм

брой 4

2496,00

3.

Комплект Малка T - плака Ø 2,7мм със до 5 самонарязващи кортикални винтове - материал стомана, съдържащ Малки T - 
плаки Ø 2,7мм, 2/3 отвора L 32мм,материал CrNiMo - сплав; дебелина-1,0мм; ширина-7,0мм и Кортикални винтове Ø 2,7мм,  
самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 1,9мм; ширина A/F 
2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 2

1070,00

4.
Комплект Малка динамично компресивна / ACP / плака Ø 2,7мм със до 6 самонарязващи кортикални винтове - материал 
стомана, съдържащ Малки динамично компресивни / ACP / плаки Ø 2,7мм, с 4-10 отвора, L 36 мм до L84 мм през 8 мм, 
материал CrNiMo - сплав; дебелина-2,5мм; ширина-8,0мм и Кортикални винтове Ø 2,7мм,  самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм 
през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 1,9мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 4

2640,00

5.

Комплект Мини плака 2,0 мм със до 5 самонарязващи кортикални винтове - материал стомана, съдържащ Мини плаки Ø 
2,0мм, с 3-5 кръгли отвора, L 17 мм до L 29 мм през 6 мм, материал CrNiMo - сплав; дебелина-1,0мм; ширина-5,0мм и 
Кортикални винтове Ø 2,0мм, самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 2,0мм; Ø на 
ядрото 1,3мм; ширина A/F 1,5мм; Ø на главата 4,0мм

брой 2

1248,00

6.

Комплект Мини T - плака 2,0 мм със до 4 самонарязващи кортикални винтове - материал стомана, съдържащ Мини T - плаки 
Ø 2,0мм, 4 отвора L 19 мм, материал CrNiMo - сплав; дебелина-1,2мм; ширина-5,0мм; Кортикални винтове Ø 1,5мм, 
самонарязващи,L 6 мм до L 12 мм през 1 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 1,5мм; Ø на ядрото 1,1мм; ширина A/F 
1,5мм; Ø на главата 3,0мм; Кортикални винтове Ø 1,5мм, самонарязващи, L 14 мм до L 20 мм през 2 мм; материал CrNiMo-
сплав; Ø на резбата 1,5мм; Ø на ядрото 1,1мм; ширина A/F 1,5мм; Ø на главата 3,0мм; Кортикални винтове Ø 2,0мм, 
самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 2,0мм; Ø на ядрото 1,3мм; ширина A/F 
1,5мм; Ø на главата 4,0мм; Кортикални винтове Ø 2,7мм,  самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-
сплав; Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 1,9мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 2

1248,00

7.

Комплект Права реконструкционна плака 2,7 мм със  до 6 самонарязващи кортикални винтове - материал стомана, съдържащ 
Права реконструкционна плака 2,7мм, 6-12 ACP отвора, L 48 мм до L 96 мм през 16 мм, материал CrNiMo - сплав; дебелина-
3,0мм; ширина-8,0мм и Кортикални винтове Ø 2,7мм,  самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; 
Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 1,9мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 4

2496,00

8.

Комплект 1/3 тубуларна плака  3,5мм със до 8 самонарязващи кортикални винтове и спонгиозни винтове- частично и изцяло 
резбовани; материал стомана, съдържащ 1/3 тубуларни плаки с яка Ø 3,5мм, 3-10 кръгли отвора, L 41 мм до L 124 мм през 12 
мм; материал CrNiMo - сплав; дебелина-1,0мм; ширина-9,0ммщ Кортикални винтове  Ø 3,5мм, самонарязващи, L 10 мм до L 
40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм ; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; ширина A/F 
2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 32 мм през 2 мм, L 35 мм до L 60 мм през 5 мм, 
изцяло резбовани; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø 
на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 30 мм през 2 мм, дължина на резбата 5,6,7,8,9,10,12 и 14 мм,  L 
35 мм до L 60 мм през 5 мм, дължина на резбата 14 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на 
стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 2

1440,00

9.

Комплект Малка  динамично компресивна /ACP/ плака Ø 3,5мм със до  8 самонарязващи кортикални винтове и спонгиозни 
винтове- частично и изцяло резбовани; материал стомана, съдържащ Малки  динамично компресивни /ACP/ плаки Ø 3,5мм, 4-
12 отвора, L 49 мм до L 145 мм през 12 мм; материал CrNiMo - сплав; дебелина-3,0мм; ширина-10,0мм; Кортикални винтове  
Ø 3,5мм, самонарязващи, L 10 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм ; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 
3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 32 мм през 2 
мм, L 35 мм до L 60 мм през 5 мм, изцяло резбовани; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на 
стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 30 мм през 2 мм, дължина 
на резбата 5,6,7,8,9,10,12 и 14 мм,  L 35 мм до L 60 мм през 5 мм, дължина на резбата 14 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на 
резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 2

1488,00

Обособена позиция № 6

Обща стойност за обособена позиция № 4

"ЮСС МЕДИКА" ООД
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10.

Комплект Малка Т - плака Ø 3,5мм, права или под ъгъл със самонарязващи кортикални винтове и спонгиозни винтове- 
частично и изцяло резбовани; материал стомана, съдържащ Малки Т - плаки Ø 3,5мм, прави, 3/3-5 отвора, L 45,5-67,5 мм през 
11мм;4/4-6 отвора, L 56-78 мм; под ъгъл, 3/3-5 отвора, L52,5-75,5 мм; материал CrNiMo - сплав; дебелина-1,2мм; ширина-
11,0мм; Кортикални винтове  Ø 3,5мм, самонарязващи, L 10 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм ; 
материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  
ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 32 мм през 2 мм, L 35 мм до L 60 мм през 5 мм, изцяло резбовани; материал CrNiMo-сплав; Ø на 
резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, 
L 10 мм  до L 30 мм през 2 мм, дължина на резбата 5,6,7,8,9,10,12 и 14 мм,  L 35 мм до L 60 мм през 5 мм, дължина на резбата 
14 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 
6,0мм

брой 4

3120,00

11.

Комплект Права реконструкционна плака 3,5 мм със до 6 самонарязващи кортикални винтове и спонгиозни винтове- частично 
и изцяло резбовани; материал стомана, включващ Права реконструкционна плака 3,5мм, 5-16 ACP отвора, L 58 мм до L 190 
мм през 12 мм, материал CrNiMo - сплав; дебелина-2,7мм; ширина-10,0мм ; Кортикални винтове  Ø 3,5мм, самонарязващи, L 
10 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм ; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; 
ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 32 мм през 2 мм, L 35 мм до L 60 мм през 
5 мм, изцяло резбовани; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 1,9мм; Ø на стеблото 2,3мм ширина A/F 
2,5мм; Ø на главата 6,0мм; Спонгиозни винтове  ø 4,0 мм, L 10 мм  до L 30 мм през 2 мм, дължина на резбата 5,6,7,8,9,10,12 и 
14 мм,  L 35 мм до L 60 мм през 5 мм, дължина на резбата 14 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 
1,9мм; Ø на стеблото 2,3мм ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 2

1446,00

12.

Комплект Акромо-клавикуларна(AC)  плака със самонарязващи кортикални винтове, материал стомана, съдържащ Акромо-
клавикуларни(AC)  плаки ø 3,5 мм, 3-4 отвора, леви и десни, стоманени; Кортикални винтове  Ø 3,5мм, самонарязващи, L 12 
мм до L 20 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 
6,0мм

брой 2

2324,00

13.

Комплект Акромо-клавикуларна(AC)  плака със самонарязващи кортикални винтове; материал титаний, съдържащ Акромо-
клавикуларни(AC)  плаки ø 3,5 мм, 3-4 отвора, леви и десни, титаниеви и Кортикални винтове  Ø 3,5мм, самонарязващи, L 12 
мм до L 20 мм през 2 мм; материал титаниева сплав; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 
6,0мм

брой 2

2962,00

14.

Комплект APS плаки с APS компресионни винтове, APS самонарязващи компресионни винтове и с до 6 самонарязващи 
кортикални винтове, материал стомана, съдържащ APS  плаки 135°, 140°, 150° с 4,5,6,7,8,10,12,14 отвора, L 78;94;110 мм, 
материал CrNiMo- сплав; APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм; APS компресионен 
винт самонарязващ, дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав; 
Кортикални винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø 
на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 8,0мм

брой 2

2960,00

15.
Канюлиран винт ø 2,0 мм титаниев,  L 17 мм до L 24 мм , дължина на резбата- 5 и 6 мм, къса резба; материал - титаниева 
сплав; резба - кортикална; Ø на резбата 2,0мм; Ø на ядрото 1,7мм; Ø на стеблото 1,65мм; Ø на отвора 0,9мм; ширина A/F T6; Ø 
на главата 2,75мм; 

брой 4
720,00

16.
Канюлиран винт ø 2,0 мм титаниев,  L 8 мм до L 24 мм , дължина на резбата- 4;5;6;7;8;9 и 10 мм, дълга резба; материал - 
титаниева сплав; резба - кортикална; Ø на резбата 2,0мм; Ø на ядрото 1,7мм; Ø на стеблото 1,65мм; Ø на отвора 0,9мм; 
ширина A/F T6; Ø н

брой 6
1080,00

17.
Канюлирани винтове ø 2,7 мм, L 10 мм до L 30 мм през 2мм, дължина на резбата 4,5 и 6 мм, къса резба; материал - титаниева 
сплав; резба - кортикална; Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 2,0мм; Ø на стеблото 2,0мм; Ø на отвора 1,35мм; ширина A/F 
2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 6
1080,00

18.
Канюлирани винтове ø 2,7 мм, L 14 мм до L 30 мм през 2мм, дължина на резбата 7,8,9,10,12 и 14 мм, дълга резба; материал - 
титаниева сплав; резба - кортикална; Ø на резбата 2,7мм; Ø на ядрото 2,0мм; Ø на стеблото 2,0мм; Ø на отвора 1,35мм; 
ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 2
360,00

19.
Канюлирани винтове ø 3,5 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, изцяло резбован; материал - титаниева сплав; резба - кортикална; 
Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,5мм;  Ø на отвора 1,35мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 4
720,00

20.
Канюлирани винтове ø 3,5 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, дължина на резбата 4,5,6,7,8,9 и 10 мм, къса резба; материал - 
титаниева сплав; резба - кортикална; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,5мм; Ø на стеблото 2,5мм; Ø на отвора 1,35мм; 
ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 5,0мм

брой 4
720,00

21.
Канюлирани винтове ø 4,0 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, изцяло резбован; материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; 
Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 2,3мм; Ø на отвора 1,35мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 6
1200,00

22.
Канюлирани винтове ø 4,0 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, дължина на резбата 5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17 и 18 мм, къса 
резба; материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 2,3мм; Ø на стеблото 2,3мм; Ø на 
отвора 1,35мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 6
1200,00

23.
Канюлирани винтове ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм, L 60 мм до L 72 мм през 4 мм, изцяло резбован; материал - 
титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 2,8мм; Ø на отвора 1,75мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на 
главата 6,0мм

брой 4
880,00

24.
Канюлирани винтове ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм, дължина на резбата 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 и 19 мм,  L 
60 мм до L 72 мм през 4 мм, дължина на резбата 20,21,23 и 24 мм, къса резба; материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; 
Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 2,8мм; Ø на стеблото 2,8мм; Ø на отвора 1,75мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 6

1320,00
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25.
Канюлирани винтове ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм,  L 60 мм до L 72 мм през 4 мм, дължина на резбата 6 мм; 
материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 4,0мм; Ø на ядрото 2,8мм; Ø на стеблото 2,38мм; Ø на отвора 
1,75мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм

брой 4
880,00

26.
Канюлирани винтове ø 5,8 мм, L 30 мм до L 100 мм през 5 мм, дължина на резбата 16 мм; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 5,8мм; Ø на ядрото 3,7мм; Ø на стеблото 4,2мм; Ø на отвора 2,2мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 
8,5мм

брой 4
960,00

27.
Канюлирани винтове ø 6,5 мм, L 35 мм до L 120мм през 5мм, изцяло резбовани; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 6,5мм; Ø на ядрото 4,0мм; Ø на стеблото 4,3мм; Ø на отвора 2,7мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 
9,5мм

брой 4
960,00

28.
Канюлирани винтове ø 6,5 мм, L 40 мм до L 120мм през 5мм, дължина на резбата 16 мм; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 6,5мм; Ø на ядрото 4,0мм; Ø на стеблото 4,3мм; Ø на отвора 2,7мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 
9,5мм

брой 4
960,00

29.
Канюлирани винтове ø 6,5 мм, L45 мм  до L 130мм през 5мм, дължина на резбата 32 мм; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 6,5мм; Ø на ядрото 4,0мм; Ø на стеблото 4,3мм; Ø на отвора 2,7мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 
9,5мм

брой 6
1440,00

30. Канюлирани винтове ø 7,5 мм, L 30 до L 110мм през 5мм, изцяло резбовани; материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø 
на резбата 7,5мм; Ø на ядрото 5,0мм; Ø на стеблото 4,9мм; Ø на отвора 3,2мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 9,3мм

брой 4
1040,00

31.
Канюлирани винтове ø 7,5 мм, L 30 мм до L 130мм през 5мм, дължина на резбата 16 мм; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 7,5мм; Ø на ядрото 5,0мм; Ø на стеблото 4,9мм; Ø на отвора 3,2мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 
9,3мм

брой 4
1040,00

32.
Канюлирани винтове ø 7,5 мм, L45 мм до L 130мм през 5мм, дължина на резбата 32 мм; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 7,5мм; Ø на ядрото 5,0мм; Ø на стеблото 4,9мм; Ø на отвора 3,2мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 
9,3мм

брой 8
2080,00

33.
Канюлирани винтове ø 7,5 мм, L 30 мм до L 130мм през 5мм, дължина на резбата 8 мм; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 7,5мм; Ø на ядрото 5,0мм; Ø на стеблото 4,9мм; Ø на отвора 3,2мм; ширина A/F 5,0мм; Ø на главата 
9,3мм

брой 6
1560,00

34.

Комплект Ъглово стабилна  екстра артикуларна, плака за дистален радиус, 2,5 мм със до 8 самонарязващи, заключващи 
кортикални винтове и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплектът съдържа:Ъглово 
стабилна екстра-артикуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5мм, с 7 кръгли заключващи отвора, 1 компресионнен отвор и 2,3 
и 5 заключващи отвора, L 46-72 мм,  десни и леви, титаниеви; Заключващи кортикални винтове 2,5мм, самонарязващи, L 12 
мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав; Стандартни  кортикални винтове Ø 2,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 
2мм, титаниева сплав

брой 2

3240,00

35.

Комплект Ъглово стабилна  екстра-артикуларна, плака за дистален радиус, 2,5 мм със до 5 самонарязващи, заключващи 
кортикални винтове и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплектът съдържа: Ъглово 
стабилна, екстра-артикуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5мм, с 4 кръгли заключващи отвора на главата, 1 компресионнен 
отвор и 2,3, и 5 заключващи отвора, L 55-81 мм, десни и леви, титаниеви; Заключващи кортикални винтове 2,5мм, 
самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав; Стандартни  кортикални винтове Ø 2,5мм, самонарязващи, L 
12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав;

брой 2

3240,00

36.

Комплект Ъглово стабилна  L - плака за дистален радиус, 2,5 мм със до 5 самонарязващи, заключващи кортикални винтове и 
стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплектът съдържа Ъглово стабилни  L - плаки Ø 2,5мм, 
с 2 или 3 кръгли заключващи отвора на главата 1 компресионнен отвор и с по 2,3 и 4 заключващи отвора, L 15/39-15/48-22/48 
мм, десни и леви, титаниеви; Заключващи кортикални винтове 2,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева 
сплав; Стандартни  кортикални винтове Ø 2,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав

брой 2

2490,00

37.

Комплект Ъглово стабилна  права плака за дистален радиус, 2,5 мм със до 5 самонарязващи, заключващи кортикални винтове 
и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплектът съдържа: Ъглово стабилни прави плаки Ø 
2,5мм, с 5- 8 отвора L 48 мм до L 75 мм през 9 мм, титаниеви; Заключващи кортикални винтове 2,5мм, самонарязващи, L 12 
мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав; Стандартни  кортикални винтове Ø 2,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 
2мм, титаниева сплав

брой 2

2490,00

38.

Комплект Ъглово стабилна   T - плака плака за дистален радиус, 2,5 мм със до 5 самонарязващи, заключващи кортикални 
винтове и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплектът съдържа: Ъглово стабилни T - 
плаки Ø 2,5мм, с 3 кръгли заключващи отвора  на главата, 1 компресионнен отвор и 2,3 и 4 заключващи отвора, L 22/39-22/57 
мм, титаниеви; Заключващи кортикални винтове 2,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав; 
Стандартни  кортикални винтове Ø 2,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав

брой 2

2490,00

39.

Комплект Права плака 3,5 ; ширина 12мм; дебелина 4,6мм; разстояние между отворите 13мм; със до 6 заключващи, 
самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към 
плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплектът включва: Права плака 3,5 със 4-12 
заключващо компресионни отвори; L 60-164 мм; Заключващ кортикален винт 3,5мм, с конусовидна глава и нарез, позволяващ 
едновременно компресия и заключване към плаката,T15, самонарязващ, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 
5мм; Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм

брой 2

2268,00
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40.

Комплект Реконструкционна, ъглово стабилна плака 3,5 с кръгли заключващи отвори; ширина 10мм; дебелина 3,8мм; 
разстояние между отворите 12мм; със до  със до 6 самонарязващи, заключващи кортикални винтове и стандартни, 
самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплекта съдържа:Реконструкционна, ъглово стабилна плака 3,5 с 5-
18 кръгли заключващи отвори; L 58-214 мм; Заключващ кортикален винт 3,5мм, T15, самонарязващ с малка глава, L 12мм до 
L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ с малка глава L 12мм до L 40 мм през 
2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм

брой 2

2268,00

41.

Комплект 1/3 тубуларна,ъглово стабилна плака 3,5 с кръгли заключващи отвори; ширина 9,7мм; дебелина 2,9мм; разстояние 
между отворите 12мм; със до  със до 6 самонарязващи, заключващи кортикални винтове и стандартни, самонарязващи 
кортикални винтове; материал титаний. Комплекта съдържа:1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 с 5-12 кръгли 
заключващи отвори; L 40-148 мм; Заключващ кортикален винт 3,5мм, T15, самонарязващ с малка глава, L 12мм до L 40 мм 
през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ с малка глава L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 
45мм до L 70 мм през 5мм.

брой 2

2028,00

42.

Комплект Ъглово стабилна анатомична плака за Медиална Дистална Тибия 3,5мм; ширина на главата 23,4мм; ширина на 
стъблото 13,5мм; дебелина 4,4мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 9 заключващи, самонарязващи 
кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, 
самонарязващи кортикални винтове с малка глава и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

4800,00

43.
Комплект Ъглово Стабилна анатомична плака за Дистална Антеролатерална Тибия 3,5мм; ширина на главата 33,3мм; ширина 
на стъблото 14мм; дебелина 4,6мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 9 заключващи, самонарязващи 
кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, 
самонарязващи кортикални винтове с малка глава и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

4680,00

44.
Комплект Ъглово стабилна анатомична плака за  Медиална Проксимална Тибия 3,5мм; ширина на главата 27,6мм; ширина на 
стъблото 12мм; дебелина 4,1мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 9 заключващи, самонарязващи 
кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, 
самонарязващи кортикални винтове с малка глава и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

3720,00

45.

Комплект Ъглово стабилна анатомична латерална плака за проксимална тибия 3,5мм; ширина на главата 34мм; ширина на 
стъблото 14мм; дебелина 4,2мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 9 заключващи, самонарязващи 
кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката , 
самонарязващи кортикални винтове с малка глава и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

4416,00

46.
Комплект Ъглово стабилна плака за дистален медиален хумерус 3,5 ширина на главата 16,8мм; ширина на стъблото 11,5мм; 
дебелина 4,5мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 10 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с 
конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, самонарязващи заключващи, 
кортикални винтове с малка глава и самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

4200,00

47.
Комплект ъглово стабилна анатомична плака за дистален дорсолатерален хумерус 3,5мм, ширина на главата 35мм; ширина на 
стъблото 11,5мм; дебелина 4,6мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 10 заключващи, самонарязващи 
кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, 
самонарязващи заключващи, кортикални винтове с малка глава и кортикални самонарязващи винтове; материал титаний 

брой 2

4220,00

48.

Комплект ъглово стабилна плака за проксимален хумерус 3,5мм, ширина на главата 23мм; ширина на стъблото 12,4мм; 
дебелина 4,8мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 8 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с 
конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, заключващи спонгиозни винтове 
и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

4200,00

49.

Комплект Ъглово стабилна права плака 4,5 със заключващо компресионни отвори, тясна, ширина 17,5мм; дебелина 6,1мм; 
разстояние между отворите в стъблото 18мм; със до 10 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава 
и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; 
материал титаний 

брой 2

3000,00

50.

Комплект Ъглово стабилна права плака 4,5 със заключващо компресионни отвори, широка, ширина 17,5мм; дебелина 6,1мм; 
разстояние между отворите в стъблото 18мм; със до 10 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава 
и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; 
материал титаний 

брой 2

2920,00

51.

Комплект Ъглово стабилна анатомична латерална плака за проксимална  тибия 4,5мм; ширина на главата 34мм; ширина на 
стъблото 14мм; дебелина 4,2мм; разстояние между отворите в стъблото 18мм; със до 9 заключващи, самонарязващи 
кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и 
стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

4404,00

52.

Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за дистален  фемур 4,5мм; ширина на главата 32мм; ширина на 
стъблото 17мм; дебелина 7мм; разстояние между отворите в стъблото 18мм; със до 9 заключващи, самонарязващи кортикални 
винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и стандартни, 
самонарязващи кортикални винтове; материал титаний 

брой 2

3888,00
114444,00Обща стойност за обособена позиция № 6
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1.
Канюлиран винт тип Хърбърт 3.0 мм за скафоидни фрактури с двойна резба с различна стъпка.  Изработени от титан, 14-32 
мм, да има осигурен специализиран инструментариум

брой 2
700,00

2.
Ограничен контакт заключваща плака широка 5.0 мм, 8, 10, 12, 14, 16 отвора, изработена от титан Намален контакт, Отвори 
шахматно разположени, разделени: заключващи и динамично-компресивни. Броя на  заключващите отвори да е два пъти по-
голям от броя на компресивните. Дебелина 5,6 мм, ширина 17,6 мм, растояние между отворите 18 мм титан.

брой 2
2790,24

3.
Ограничен контакт заключваща плака тясна 5.0 мм, 8, 10, 12, 14, 16 отвора, изработена от титан. Намален контакт, Отвори 
шахматно разположени, разделени: заключващи и динамично-компресивни. Броя на  заключващите отвори да е два пъти по-
голям от броя на компресивните. Дебелина 5,6 мм, ширина 17,6 мм, растояние между отворите 18 мм титан.

брой 2
2759,76

4.

Ограничен контакт заключваща плака дъгова 5.0 мм, 8, 10, 12, 14, 16 отвора. Плаката да е извита по кривината на диафизата 
на бедрото. Намален контакт, отвори шахматно разположени, разделени: заключващи и динамично-компресивни. Броя на  
заключващите отвори да е два пъти по-голям от броя на компресивните. Дебелина 5,6 мм, ширина 17,6 мм, растояние между 
отворите 18 мм, титан.

брой 2

3164,80

5.
Перипротезна плака широка за серклажи 5.0 мм, 6, 8, 10 отвора. Пълен контакт, отвори шахматно разположени,  заключващи, 
напречни отвори през плаката за серклажи. На всеки отвор за винт по 2 отвора за серклажи.  Дебелина 5,6 мм, ширина 17,6 
мм, растояние между отворите 18 мм, титан.

брой 2
3166,80

6.
Ограничен контакт заключваща плака 5.0 тясна, 8, 10, 12, 14, 16 отвора. Намален контакт, отвори разделени: заключващи и 
динамично-компресивни. Броя на  заключващите отвори да е два пъти по-голям от броя на компресивните. Дебелина 4,5 мм, 
ширина 14,0 мм, растояние между отворите 16 мм. Титан.

брой 2
2740,00

7.

Ограничен контакт заключваща плака 5.0 преконтурирана дистално бедро за миниинвазивна инсерция ляви/десни 5, 7, 9, 11, 
13 отвора. Преконтурирана плака за латералния кондил на бедрото с извивка в диафизарната част по дължината на бедрената 
кост. Отвори: в главата на плаката 7 заключващи отвори за 5.0 мм заключващи винтове + 3 за киршнерови игли и две 
вдлъбнатини за водещия инструментариум. Отвори в диафизарната част – 5, 7, 9, 11 и 13 само заключващи отвори, скосен 
край за миниинвазивна инсерция, осигуряване на специален инструментариум насочващ блок за миниинвазивна инсерция, 
Дебелина 5,6 мм, ширина 16,1 мм, растояние между отворите 20 мм. Титан.

брой 2

2838,00

8.

Ограничен контакт заключваща плака 5.0 преконтурирана проксимална латерална тибия за миниинвазивна инсерция, 
леви/десни, 5, 7, 9, 11, 13 отвора. Преконтурирана плака за латералната част на тибиалното плато с извивка избягваща 
фибулата. Отвори: в главата на плаката 5 заключващи отвори за 5.0 мм заключващи винтове + 1 за киршнерови игли и 3 
вдлъбнатини за водещия инструментариум. Отвори в диафизарната част – 5, 7, 9, 11 и 13 само заключващи отвори, скосен 
край за миниинвазивна инсерция, осигуряване на специален инструментариум насочващ блок за миниинвазивна инсерция. 
Дебелина 4,6 мм, ширина 16 мм, растояние между отворите 20 мм. Титан.

брой 2

2825,04

9.

Ограничен контакт заключваща плака 5.0/3.5 преконтурирана дистална медиална тибия пилон, за миниинвазивна инсерция, 
леви/десни 4, 6, 8, 10, 12 отвора. Преконтурирана плака за дисталния медиален малеол на тибията с ухо за ниска дистална 
фиксация и леко усукване в диафизарната част. Отвори заключващи: 8 бр. Двуредно разположени + 1 отвор в ухото от 3.5 мм, 
1 отвор компреивен за 4,5 мм кортикален винт и 3, 5, 7, 9 и 11 заключващи отвора за 5,0 мм закл. Винтове. Скосен край за 
миниинвазивна инсерция. Дебелина 3,5 мм, ширина 14 мм, растояние между отворите 16 мм. Титан.

брой 2

2806,00

10.

Ограничен контакт заключваща плака 3.5 преконтурирана дистална антеро-латерална тибия пилон, за миниинвазивна 
инсерция, леви/десни 4, 6, 8, 10, 12 отвора. Преконтурирана плака за предно-латерална инсерция, с извивка на главата и 
усукване в диафизата. Отвори заключващи 3.5 мм – 4 бр разположени напречно в дисталния край и 4, 6, 8, 10, 12 отвора 
разположени диафизарно. Скосен край за миниинвазивна инсерция. Дебелина 4 мм, ширина 13 мм, растояние между отворите 
16 мм. Титан.

брой 2

2830,00

11.
Заключваща плака Т-бътрес 5.0, 2/4, 5, 6 отвора. Т-плака заключваща с офсетна подпорна извивка. Отвори комбинирани: 
компресивно-заключващи за 5,0/4,5 мм винтове. Хоризонтални два, вертикални 4, 5, 6. Втория отвор да е с удължена 
компресивна част. Дебелина  2,2 мм, ширина 16,7 мм, растояние между отворите 16 мм. Титан.

брой 2
2860,00

12.
Заключваща плака Т- 5.0, 2/3,4, 5, 6,7, 8 отвора. Т-плака заключваща. Отвори комбинирани: компресивно-заключващи за 
5,0/4,5 мм винтове. Хоризонтални два, вертикални 3, 4, 5, 6, 7, 8. Втория отвор да е с удължена компресивна част. Дебелина 
2,2 мм, ширина 16,7 мм, растояние между отворите 16 мм. Титан.

брой 2
2820,00

13.
Заключваща плака L-бътрес 5.0, леви/десни 2/3, 4, 5, 6, 7, 8 отвора. L-плака заключваща с офсетна подпорна извивка. Отвори 
комбинирани: компресивно-заключващи за 5,0/4,5 мм винтове. Хоризонтални два, вертикални 3, 4, 5, 6,7, 8. Втория отвор да е 
с удължена компресивна част. Дебелина 2,4 мм, ширина 15,7 мм, растояние между отворите 16 мм. Титан.

брой 2

2860,00

14.

Перипротезна грип плака 5,0 мм леви/десни 2,4,6,8,10,12 отвора. Пълен контакт широка плака с два зъба хващащи големия 
трохантер с анатомична извивка и голям надлъжен трохантерен отвор. Извивка по дължината на бедрената кост в диафизарна 
част на плаката. Напречни отвори за серклажи по цялята дължина на плаката. Заключващи 5.0 мм отвори в трохантерната 
област 1 над трохантерния и 1 под трохантерния отвор. Шахматно разположени отвори в диафизарната част. Дебелина 5,6 мм, 
ширина 17,6 мм, растояние между отворите 18 мм. Титан.

брой 2

3700,00

15. Ограничен контакт заключваща плака 3.5 мм права, 4, 6, 8, 10, 12 отвори. Намален контакт, отвори разделени: заключващи и 
динамично-компресивни.  Дебелина 3,2 мм, ширина 11,2 мм, разстояние между отворите 13 мм, изработени от титан.

брой 2
2750,00

Обособена позиция № 8 "ИМПЛАНТ 
ТРЕЙДИНГ" ЕООД
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16.
Ограничен контакт заключваща плака 3.5 мм 1/3 тубуларна 4, 6, 8, 10, 12 отвора. 1/3 тубуларна извивка. Отвори заключващи 
3,5 мм, дебелина 1,2 мм, ширина 9,6 мм, растояние между отворите 12 мм, изработена от титан.

брой 2
2736,00

17.

Ограничен контакт заключваща плака за проксимален хумерус 3.5 преконтурирана с фиксиран ъгъл, 9 отвора в метафизарната 
част и 3, 5, 7, 9 диафизарни отвора. Преконтурирана плака с извивка и уширена глава. Отвори в главата заключващи 3,5 мм 9 
бр. С фиксиран ъгъл. По двойки от горе-надолу: 1-ва двойка паралелни винтове, 2-ра двойка кръстосани навътре, трета двойка 
кръстосани навън, един комбиниран централно разположен кос, към главата на хумеруса и 4-та двойка кръстона навън. 12 
отвора за киршнерови игли. Диафизарни отвори 3.5 мм – комбинирани заключващи-компресивни с удължена комресивна 
част. Осигурен водещ блок за главата на плаката. Скосен край за миниинвазивна инсерция. Дебелина 4,2 мм, ширина 12 мм, 
растояние между отворите 18 мм. Титан.

брой 2

2854,00

18.
Заключваща реконструктивна плака 3.5 права с компресивни и заключващи отвори – 4, 5, 6, 8, 10, 12 отвора. Отвори разделни 
– компресивни и заключващи. Странични подсечки за по-лесно контуриране. Дебелина  3,1 мм, ширина 10 мм, растояние 
между отворите 12 мм, изработена от титан

брой 2
2800,00

19.
Заключваща реконструктивна плака 3.5 дъгова  4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 отвора. Отвори разделни – компресивни и заключващи. 
Странични подсечки за по-лесно контуриране. Дебелина  3,1 мм, ширина 10 мм, растояние между отворите 12 мм, изработена 
от титан.

брой 2
2780,00

20.
Клавикуларна преконтурирана диафизарна заключваща плака, леви/десни, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отвора. S-образно извита 
плака за диафизарни фрактури на ключицата. Реконструктивна форма. Отвори заключващи 3.5 мм – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
Дебелина 3,1 мм, ширина 12 мм, растояние между отворите 12 мм.м титан

брой 2
2770,00

21.
Клавикуларна хук плака за дистални фрактури, преконтурирана, леви/десни, 3, 4, 5, 6, 8 отвора и 2 дълбочини на куката 15 и 18 
мм. „Кука“ плака за акромио-клавикуларни луксации с извивка и 2 размера на височината на куката - 15 и 18 мм, леви и десни, 
заключващи отвори. 2 бр в главата (при куката) и 3, 4, 5, 6, 8 отвора в диафизата. Дебелина 3,5 мм, ширина 10 мм. Титан

брой 2

3040,00

22.
Заключваща плака 3.5 за калканеус АО тип, леви/десни 69, 75 мм. Силно разклонена и лесно конторируема плака с 15 отвора и 
уши за огъване и прихващане на фрагментите на калканеуса. Леви и десни. Две дължини на плаката 69 и 75 мм. Заключващи 
отвори 3.5 мм.  Дебелина 2 мм. Чист титан.

брой 2
2776,00

23.

Заключваща плака 3.5 мм за олекранон АО тип, лява/дясна отв. 4, 5, 6, 7, 8 отвора. Преконтурирана плака за фрактури на 
олекранон с извивка и ухо с 2 заключващи 3.5 мм отвора, единия е със скосение за премахване при необходимост. След 
извивката двуредно шахматно разположени 4 закл. 3.5 мм отвора и два цетрирани. 8 отвора за киршнерови игли. Леви и десни. 
Извивка по диафизата. Комбинирани заключващи-компресивни отвори в диафизата 3,5 мм. Един отвор с удължена 
компресивна част. Дебелина 2,8 мм, ширина 10 мм,. Чист титан.

брой 2

2854,00

24.

Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5, преконтурирана, латерална лява/дясна 3, 5, 7, 9, отвора. 
Преконтурирана плака с анатомична извивка за поставяне откъм латералната част на дисталния хумерус. 4 отвора за закл. 3.5 
винтове първите 2 от които напречно разположени само заключващи а другите 2 – надлъжно. В диафизарната част само 
комбинирани 3.5 мм отвори първия от които с удължена компресивна част. Дебелина 3.1 мм, ширина 10 мм, растояние между 
отворите 13 мм. Титан

брой 2

2780,00

25.

Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5, преконтурирана, медиална лява/дясна 3, 5, 7, 9, отвора. 
Преконтурирана плака с анатомична извивка за поставяне откъм латералната част на дисталния хумерус. 4 отвора за 
заключващи 3.5 винтове първите 2 от които само заключващи а другите 2 – комбинирани. В диафизарната част само 
комбинирани 3.5 мм отвори третия от които с удължена компресивна част. Дебелина 3.1 мм, ширина 10 мм, растояние между 
отворите 13 мм. Титан

брой 2

2782,00

26.

Заключваща плака дистален радиус воларна  3.5  Т-права 3/3, 3/5, 4/4, 4/6 отвора. Преконтурирана плака с анатомична извивка 
за поставяне откъм медиалната част на дисталния хумерус. 2 заключващи отвора 3,5 мм. В диафизарната част само 
комбинирани 3.5 мм отвори третия от които с удължена компресивна част. Дебелина 3.1 мм, ширина 10 мм, растояние между 
отворите 13 мм. Титан

брой 2

2886,00

27.
Заключваща плака дистален радиус воларна 3.5  Т-наклонена, леви/десни 3/3, 3/5, 4/4, 4/6 отвора. Т-плака заключваща. Отвори 
в главата – заключващи 3.5 мм. Отвори в диафизата – комбинирани.  Дебелина1,7 мм, ширина 10 мм, растояние между 
отворите 12 мм, изработена от титан

брой 2
2940,00

28.

Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална тибия плато с 3 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 
5, 9, 13, 17 отвора в диафизата. Преконтурирана плака с анатомична извивка на платото на тибията за латерално поставяне. 3 
заключващи отвора за 3.5 мм в главата и  5, 9, 13, 17 отвора в диафизата. Дебелина 4 мм, ширина 10 мм, растояние между 
отворите 12 мм.  Ляви и дясни скосен краи за мини инвазивна инсерция Титан

брой 2

2982,00

29.

Ограничен контакт заключваща плака за проксимална медиална тибия плато с 4 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 
5, 9, 13, 17 отвора в диафизата. Преконтурирана плака с анатомична извивка на платото на тибията за медиално поставяне. 4 
заключващи отвора за 3.5 мм в главата и  5, 9, 13, 17 отвора в диафизата. Дебелина 4 мм, ширина 10 мм, растояние между 
отворите 12 мм.  Ляви и дясни скосен краи за мини инвазивна инсерция Титан

брой 2

2984,00

30.

Двуколонна воларна за дистален радиус плака 2.4/3.5 леви и десни, преконтурирана с 6 отвора 2.4 мм в главата и 2, 3, 4, 5 
отвора 3.5 мм в диафизата. Преконтурирана плака за дистален радиус с двуредно разположени 4 заключващи в първия ред и 2 
заключващи отвори във втория 2.4 мм променлив ъгъл отвори в главата на плаката и 3 отвора за киршнерови игли.Централно 
разположен триъгълен отвор за видимост на фрагментите и два отвора за киршнерови игли под него 2,3,4,5 комбинирани 
отвора за заключващи винтове 2.4 или кортикални винтове 2.7 първият от които е с удължена компресивна част в края на 
плаката един отвор за киршнерова игла.Леви и десни тесни и широки дебилина 2.4мм ширина 8мм.Чист Титан

брой 2

2800,00
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31.

5.0 мм заключващ винт АО, самонарязващ, 16-90, 26 размера. Резбата на заключващите винтове  е ситна с триъгълна форма 
със стъпка 1 мм. Резбата на главата на заключващите винтове трябва да бъде специална конусна двуходова и да е реципрочна 
на стъпката на винта, т.е да е с 2 пъти по-малка стъпка, която да осигурява стабилно заключване без изпускане на винта 
(преминаване през плаката) или захващане на 1-2 навивки. Главата е конус 6.5/5.5 мм със стъпка 0,8 мм и 7 навивки .За 
завиването на винтовете трябва да бъде осигурен специални динамометрични отверки: – 4.0 Nm сила.Да бъдат осигурени и 
специални канюли с резба, която да е аналогична на резбата на главата на винтовете за определяне на посоката на пробиване в 
комплект със специализирани свредла.Профил на отверката  шестограм 3.5

брой 4

191,52

32.

2.4 мм заключващ винт АО, 8-30 мм 12 размера.Резбата на заключващите винтове  е ситна с триъгълна форма със стъпка 0.5 
мм Резбата на главата на заключващите винтове трябва да бъде специална конусна двуходова и да е реципрочна на стъпката 
на винта, т.е да е с 2 пъти по-малка стъпка, която да осигурява стабилно заключване без изпускане на винта (преминаване през 
плаката) или захващане на 1-2 навивки. Главата е конус 3.5/2.5 мм със стъпка 0.3 мм и 5 навивки .За завиването на винтовете 
трябва да бъде осигурен специални динамометрични отверки: – 0.8  Nm сила.Да бъдат осигурени и специални канюли с резба, 
която да е аналогична на резбата на главата на винтовете за определяне на посоката на пробиване в комплект със 
специализирани свредла.Профил на отверката  звезда

брой 4

120,00

33.

3.5 мм заключващ винт АО, самонарязващ, L10-60мм, 21 размера. Резбата на заключващите винтове  е ситна с триъгълна 
форма със стъпка 0.8 мм. Резбата на главата на заключващите винтове трябва да бъде специална конусна двуходова и да е 
реципрочна на стъпката на винта, т.е да е с 2 пъти по-малка стъпка, която да осигурява стабилно заключване без изпускане на 
винта (преминаване през плаката) или захващане на 1-2 навивки. Главата е конус 4.5/4.1 мм със стъпка 0.5 мм и 5 навивки .За 
завиването на винтовете трябва да бъде осигурен специални динамометрични отверки: – 1.5  Nm сила.Да бъдат осигурени и 
специални канюли с резба, която да е аналогична на резбата на главата на винтовете за определяне на посоката на пробиване в 
комплект със специализирани свредла.Профил на отверката  шестограм 2.5

брой 4

183,36

34.

Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, къс, с 2 дистални застопоряващи винтове Ø 9/200, спирала L75-
115, винтове 25-85 (стъпка 5мм). Канюлиран проксимален феморален пирон с 135 градуса шийно-диафизарен ъгъл. Ø 9 мм в 
диафизарната част.  Проксимално се заключва със спирално острие което да може да се заключва след имплантирането за да 
осигури антиротационна стабилност на трохантерните фрагменти. Дистално се заключва с 2 бр. Заключващи 4.9 мм винтове. 
По-дисталния заключващ отвор на пирона да е динамичен (удължен), титан

брой 2

3800,00

35.

Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, къс, с 2 дистални застопоряващи винтове Ø 10/240, спирала L75-
115, винтове 25-85 (стъпка 5мм). Канюлиран проксимален феморален пирон с 135 градуса шийно-диафизарен ъгъл,  Ø 10 мм в 
диафизарната част. Проксимално се заключва със спирално острие което да може да се заключва след имплантирането за да 
осигури антиротационна стабилност на трохантерните фрагменти. Дистално се заключва с 2 бр. Заключващи 4.9 мм винтове. 
По-дисталния заключващ отвор на пирона да е динамичен (удължен), титан

брой 2

3800,00

36.

Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, дълъг, ляв/десен – Ø 10/340, 10/380, 10/420,  спирала L75-115, 
винтове 25-85 (стъпка 5мм). Канюлиран проксимален феморален пирон с 135 градуса дълъг шийно-диафизарен ъгъл. Ø 10 мм 
в диафизарната част. Проксимално се заключва със спирално острие което да може да се заключва след имплантирането за да 
осигури антиротационна стабилност на трохантерните фрагменти. Дистално се заключва с 2 бр. Заключващи 4.9 мм винтове. 
По-дисталния заключващ отвор на пирона да е динамичен (удължен), титан

брой 2

4200,00
96669,52

1. Латерален феморален пирон ф9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 леви/десни, 300-480 мм дължина брой 2 3700,00
2. Заключващ винт за стандартно заключване ф4.9 дължина 26-100 мм брой 4 240,00
3. Заключващ винт за реконструктивно заключване  ф6.5 самонарязващ с дължина от 60 - 130мм стъпка от 5мм брой 2 420,00
4. Шапка с дължина от 0-20 мм канюлирана стъпка през 5 мм брой 2 220,00

4580,00

1. Проксимален феморален пирон Ø 9/10 къс от 170 до 240мм 125/130/135 градуса брой 1 1700,00
2. Проксимален феморален пирон Ø 9/10 дълъг от 300 до 420мм 125/130/135 градуса брой 1 1900,00
3. Перфорирано  спирално острие с възможност за аугментация размер от  75-130 мм стъпка през 5мм брой 2 840,00
4. Заключващ винт за стандартно заключване  Ø 4.9 дължина 26-100 мм брой 2 120,00
5. Шапка с дължина от 0-15 мм канюлирана стъпка през 5 мм брой 2 260,00
6. Комплект спринцовки за аугменация брой 1 200,00
7. Комплект игли и канюли за аугментация брой 1 200,00
8. Цимент за аугментация брой 1 500,00

5720,00Обща стойност за обособена позиция № 10

Обособена позиция № 9

Обща стойност за обособена позиция № 8

Обща стойност за обособена позиция № 9

Латерален феморален пирон с двойна анатомична извивка, с входна точка на инсериране 10 градуса латерално от медуларния канал и латерално от върха на 
големия трохантер с възможност за стандартно и реконструктивно заключване с 3 отвора за дистално заключване

Проксимален феморален пирон  с 6 градуса медиално- латерална  извивка за анатомично щадяща входна точка върху големия трохантер, с проксимално 

Обособена позиция № 10

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

Приложение № 1-Класиране по Обособени позиции към Решение № 17Б/27.07.2015 г. Стр. 13 от 31



Обособена 

позиция

№

Наименование Единица 

мярка

Ориентиро

въчно 

количеств

о

II - ро място III - то място IV - то мястоI - во място

1. Хумерален пирон Ø 6.7, 7.5, 9.5 мм, дължини 190 до 325 мм брой 2 3200,00
2. Проксимален хумерален пирон Ø 7.5 мм брой 1 1680,00
3. Заключващ винт 3,4 мм или 3.9 мм дължини от 16 мм до 60 мм брой 6 390,00
4. Спирално острие от 34 мм до 54 мм брой 1 350,00
5. Запушваща шапка с екстензия 0, 5, 10 мм брой 2 200,00

5820,00

1. Тибиален пирон Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм дължини: 255 до 465 със стъпка 15 мм брой 2 3600,00

2.
Тибиален пирон Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм дължини: 255 до 450 със стъпка 15 мм с антибактериално покритие (D,L-lactic acid – 
PDLLA)

брой 1
2200,00

3. Заключващ винт за стандартно заключване Ø 4.9 дължина 26-100 мм брой 4 240,00
4. Шапка с дължина от 0-15 мм канюлирана стъпка през 5 мм брой 2 220,00

6260,00

1. Ø 1.5 брой 2 880,00
2. Ø 2.0 брой 2 880,00
3. Ø 2.5 брой 2 880,00
4. Ø 3.0 брой 2 880,00
5. Ø 3.5 брой 2 880,00
6. Ø 4.0 брой 2 880,00
7. Шапка за Еластичен пирон брой 8 1200,00

6480,00

1. 1/3 тубуларна плака 3.5: 2-12 отвора, дебелина, 1.0 мм, широчина 9.0 мм, 1/3 от окръжност извита по дължина брой 2 1600,00 1800,00

2.
3.5 Реконструктивна плака   5-22 отвора, изработена от по—мек материал позволяващ по-голямо 3D огъване. Дебелина 2.8 мм, 
широчина 10 мм

брой 2
1600,00 2800,00

3.
4.5 T-опорна Компресивна плака с два отвора разположени в т-образната част перпендикулярни на останалите размери от 4 до 
12 отвора  80 до 208 мм, изработена от стомана.

брой 2
1800,00 3600,00

4.
3.5 Кловърлийф плака, 3-6 отвора, специфична по форма плака с формата на листо с изтънена част в главата, предназначена за 
интра артикуларни тибиални и проксимални хумерални фрактури, 3-6 отвора в диафизарната част, изработена от стомана.

брой 2
1900,00 2800,00

5.
4.5 L-опорна плака лява/дясна. Компресивна плака опорна с два отвора разположени в L-образната част перпендикулярни на 
останалите, ширина 14.0 дебелина на плаката 3.8мм, дистанция между централните отвори 16.0мм размери от 4 до 12 отвора  
80 до 208 мм, изработена от стомана

брой 2
1800,00 3600,00

6.
3.5 DCP плака, намален контакт, динамично - компресивна, с възможност за моделиране,  4-12 отвора. Дебелина 4 мм, 
широчина 11 мм, изработена от стомана.

брой 2
1600,00 2800,00

7.
4.5 DCP тясна, намален контакт, динамично компресивна права плака, дебелина 4.6 мм, широчина 13,5 мм. 2-16 отвора, 
изработена от стомана.

брой 2
1700,00 2800,00

8.
4.5 DCP широка, намален контакт динамично компресивна права плака, дебелина 4.5 мм, широчина 16 мм 6-18 отвора, 
изработена от стомана.

брой 2
1760,00 2800,00

9.
2.7 мм кортикален винт, диаметър на резбата 2.7мм, стъпка 1.0мм, вътр. диаметър 1.9мм, диаметър на главата 5.0мм, дължини: 
от 6 до 55 мм, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
140,00 200,00

10.
3.5 мм кортикален винт диаметър на резбата 3.5мм, стъпка 1.25мм, вътр. диаметър 2.4мм, диаметър на главата 6.0мм, 
дължини: от 10 до 150 мм, глава – шестограм, самонарязващ, изработен от стомана.

брой 5
100,00 300,00

11.
3.5 мм кортикален винт за таз, диаметър на резбата 3.5мм; стъпка 1.25мм, вътр. диаметър 2.4мм, диаметър на главата 6.0мм, 
дължини: от 40 до 150 мм, глава – шестограм, самонарязващ, изработен от стомана .

брой 5
175,00 300,00

Титаниеви педиатрични еластични пирони, предназначени за остеосинтезиране на педиатрични диафизарни фрактури. С възможност за поставяне на запушваща 
шапка за предотвратяване на миграцията на пирона. Размери: Ø 1,5, Ø 2.0, Ø 2.5, Ø 3.0, Ø 3.5, Ø 4.0

Обща стойност за обособена позиция № 11

Обща стойност за обособена позиция № 12

Обща стойност за обособена позиция № 13

Обособена позиция № 12

Тибиален пирон с разширени индикации анатомично контуриран за по-проксимални и по-дистални фрактури, позволяващ максимално дистално заключване на 2 

Обособена позиция № 13

Обособена позиция № 14

Универсален/проксимален хумерален пирон с възможност за антероградна и ретроградна инсерция, със заключване с винтове и спирално острие – проксимално 3 

Обособена позиция № 11

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД
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12.
4.0 мм кортикален винт, диаметър на резбата 4.0мм; стъпка 1.25мм, вътр. диаметър 2.9мм,  диаметър на главата 6.0мм, 
дължини от 14 до 100 мм, глава – шестограм, самонарязващ, изработен от стомана.

брой 5
125,00 200,00

13.
4.0 мм спонгиозен винт, диаметър на резбата 4.0мм, стъпка 1.75мм, вътр. диаметър 2.9мм, дължини: от 10 до 100 мм, глава – 
шестограм, самонарязващ, резба – частична и пълна, изработен от стомана.

брой 5
175,00 200,00

14.
4.5 мм кортикален винт, диаметър на резбата 4.5мм, стъпка 1.75мм, вътр. диаметър 1.9мм, диаметър на главата 8.0мм, 
дължини: от14 до 160 мм, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
125,00 250,00

15.
5.0 мм заключващ винт,  диаметър на резбата 5.0мм, стъпка 1.0мм, вътр. диаметър 4.4мм,  дължини: от 24 до 90 мм, глава – 
шестограм,самонарязващ, изработен от титан.

брой 5
350,00 400,00

16.
2.7 мм заключващ винт, диаметър на резбата: 2.7мм; стъпка 0.6мм, вътр. диаметър 2.1мм,  дължини: от 10 до 60 мм, глава – 
звезда, самонарязващ, изработен от стомана.

брой 5
450,00 200,00

17.
3.5 мм заключващ винт диаметър на резбата: 3.5мм; стъпка: 0.8мм, вътрешен  диаметър  2.9мм,  дължини: от 18 до 50 мм, 
глава – шестограм,самонарязващ, изработен от стомана.

брой 5
325,00 200,00

18.
4.0 мм заключващ винт, диаметър на резбата 4.0мм, стъпка 1.0мм, вътр. диаметър 3.4мм,  дължини: от 14 до 62 мм, глава – 
шестограм,самонарязващ, изработен от стомана.

брой 5
500,00 250,00

19.
6.5 спонгиозен винт, диаметър на резбата 6.5мм,  вътр. диаметър 3.0мм,  дължини: от 20 до 150 мм, глава – шестограм, 
самонарязващ, резба – частична 16 и 32 мм и пълна, изработен от стомана.

брой 5
200,00 400,00

20.
4.5 мм  малеоларен винт, диаметър на резбата 4.5мм, стъпка 1.75мм, вътр. диаметър 3.0мм, диаметър на главата 8.0мм, 
диаметър на нерезбованото стебло 3.0мм, дължини: от 25 до 120 мм, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
200,00 400,00

21.
3.5 шафт винт, диаметър на резбата 3.5мм, стъпка 1.25мм, вътр. диаметър 2.4мм, диаметър на главата 6.0мм, диаметър на 
нерезбованото стебло 3.5мм, дължини: от 16 до 50 мм, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
200,00 400,00

22.
4.5 мм шафт винт, диаметър на резбата 4.5мм, стъпка 1.75мм, вътр. диаметър 3.0мм, диаметър на главата 8.0мм, диаметър на 
нерезбованото стебло 4.5мм, дължини: от 22 до 100 мм, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
200,00 450,00

23.
2.7 мм винт с променлив ъгъл на заключване, диаметър на резбата 2.7мм, самонарезен ,глава-звезда, изработен от стомана.

брой 5
550,00 400,00

24.
5.0 мм заключващ винт -канюлиран, диаметър на резбата 5.0мм, стъпка 1.0мм, вътр. диаметър 4.4мм, дължини: от 25 до 145 
мм, самопробивни и самонарязващи, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
600,00 1800,00

25.
7.3 мм заключващ винт - канюлиран, диаметър на резбата 7.3мм, стъпка 2.0мм, вътр. диаметър 5.0мм, дължини: от 20 до 145 
мм, самопробивни и самонарязващи, глава – шестограм, изработен от стомана.

брой 5
600,00 2100,00

26. 7.3 мм канюлиран винт, диаметър на резбата 7,3мм, стъпка 2,75мм, вътр. диаметър 4,5мм, канюлация 2,9 мм, дължини: от 20 
до 180 мм, самонарязващи, глава – шестограм, с къса резба – 16мм, с дълга резба 32 мм и с цяла резба, изработен от титан.

брой 5
1500,00 2100,00

27.
4.5 канюлиран винт, диаметър на резбата 4,5мм, стъпка 1,75мм, вътр. диаметър 2,7мм, канюлация 1,75 мм, дължини: от 20 до 
80 мм, самонарязващи, глава – шестограм, с прекъсната и с цяла резба, изработен от титан.

брой 5
1250,00 2100,00

28.
3.0 мм канюлиран винт, диаметър на резбата 3.0мм, стъпка: 1,25мм, вътр. диаметър 1,9мм, канюлация 1,2 мм, дължини: от 8 до 
40 мм, самонарязващи, глава – шестограм, къса и дълга резба, изработен от титан.

брой 5
1250,00 1800,00

29.
LCP 3,5 заключваща права плака с комбинирани компресивно - заключващи отвори. Дебелина 3.4 мм, ширина 11мм, 
разтояние между отворите 13мм, разтояние между отворите в центъра 9.4мм.Отвори от 2 до 22 и дължина от 33 до 293, 
изработена от стомана.

брой 2
3000,00 2800,00

30.
LCP 3,5 дистална заключваща плака за ключица  с комбинирани отвори - компресивно - заключващи и дистален край с 6 
отвора в два реда заключващи .Отвори от 3 до 8, изработена от стомана.

брой 2
3540,00 2400,00

31.
LCP 3,5 диафизарна заключваща плака за ключица извита антериор -супериор  с комбинирани отвори, огледално разположени 
спрямо центъра. С 6 до 8 отвора и дължина от 94 до 120 мм, изработена от стомана.

брой 2
3540,00 2400,00

32.
LCP 3,5 плака проксимален хумерус заключваща плака  с комбинирани отвори в  стеблото и 9 заключващи отвора в 
проксималната част с възможност за аугментация чрез използване на канюлирани заключващи винтове и ниско-температурен 
био цимент с адаптер към винтовете     с 3 до 12 отвора в стеблото и дължина от 90 до 268 мм стомана

брой 2
3720,00 2400,00

33.
LCP 3,5 дистален хумерус, медиална заключваща плака  с комбинирани отвори  широчина 11мм и дебелина 2.5мм  с 
дистанция между отворите 13мм дистално плаката завършва с 3 отвора заключващи с 2.7 закл.винтове с 3 до 14 отвора в 
стеблото и дължина от 58 до 201 мм леви и десни, от стомана

брой 2
4260,00 2800,00

34.
LCP 3,5 дистален хумерус, дорзо латерална със съпорт, заключваща плака  с комбинирани отвори  широчина 11мм и дебелина 
2.5мм  с дистанция между отворите 13мм дистално плаката завършва с 3 отвора заключващи с 2.7 закл.винтове и два 
заключващи отвора в съпорта 2.7, с 3 до 14 отвора в стеблото и дължина от 55 до 208 мм леви и десни, от стомана

брой 2
4530,00 2800,00

35.
LCP 3,5 олекранон заключваща плака  с комбинирани отвори в стеблото  в широката част има 8 отвора заключващи  2 до 12 
отвора в стеблото и дължина от 86 до 216 мм, леви и десни, изработени от стомана.

брой 2
3680,00 2800,00

36.
LCP 3,5 реконструктивна заключваща плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи. Дебелина 3.5 мм, ширина 
10.1мм, разстояние между отворите 14мм, разстояние между отворите в центъра 10мм. Отвори от 4 до 22 и дължина от 56 до 
308.Изработена от стомана

брой 2
2300,00 2800,00

37. LCP 3,5 посто-мед проксимална тибия заключваща плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи, последния е 
удължен в широката част има три заключващи отвора. Отвори от 1 до 10 и дължина от 69 до 183мм, изработена от стомана.

брой 2
4100,00 3600,00

38.
LCP  3,5 дистална медиална тибия заключваща плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи, последния е 
удължен, дебелина на стеблото 3.7мм и широчина 11мм, в широката част има две редици заключващи  отвори накрая има 
ушенце с един заключващ отвор. Отвори от 4 до 14 и дължина от 116 до 246мм леви и десни.стомана

брой 2
4160,00 3600,00
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39.
LCP 3,5 калканеарна заключваща плака със заключващи отвори. Дебелина 2мм с взможност за моделиране, дължина от 64 до 
81мм, леви и десни, изработена от стомана.

брой 2
3200,00 2400,00

40.
DCP 3.5 калканеарна  плака с двойно Т под ъгъл образна форма и с възможност за моделиране,  дебелина 1.2 мм, 
малки/големи, изработена от стомана.

брой 2
3200,00 2400,00

41.
LCP 4.5 права тясна заключваща плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи, дебелина на стеблото 4.2мм и 
широчина 13.5мм, разстояние между централните отвори 18.5мм. Отвори от 2 до 22 и дължина от 44 до 404мм. Изработена от 
стомана.

брой 2
2360,00 3600,00

42.
LCP 3.5/4.5 метафизарна, широка,заключваща плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи, дебелина на стеблото 
4.2мм и широчина 11мм, разстояние между отворите на стеблото 13.5мм, плаката е изтънена в тази част. Отвори от 8 до 22 и 
дължина от 118 до 334мм, от стомана

брой 2
2800,00 2800,00

43.
LCP 3.5/4.5 метафизарна, широка, преконтурирана по извивката на дисталната медиална подбедрица, лява и дясна заключваща 
плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи, дебелина на стеблото 4.2мм и широчина 11мм, разстояние между 
отворите на стеблото 13.5мм плаката е изтънена в тази част .Отвори от 8 до 22 и дължина от 118 до 334мм, от стомана

брой 2

3360,00 3200,00

44.
LCP 4.5  широка заключваща дъгово извита плака с комбинирани отвори  компресивно - заключващи, шахматно разположени, 
дебелина  5.2мм и широчина 17.5мм, разстояние между отворите  18мм. Отвори от 12 до 26 и дължина от 229 до 479мм, 
изработена от стомана.

брой 2
2800,00 3600,00

45.
LCP 4.5 дистален фемур заключваща плака  комбинирани отвори  компресивно - заключващи в стеблото.В широката дистална 
част е с 7 отвора заключващи. Отвори от 5 до 13 и дължина от 156 до 316 мм. Лява и дясна, изработена от титан.

брой 2
3380,00 3600,00

46.
LCP 4.5 Томофикс, тибиален заключваща плака  специално предназначена за проксимални тибиални отворени остеотомии с 
комбинирани отвори  компресивно - заключващи в стеблото. В края стеблото е скосено, в широката  част е с 3 отвора 
заключващи и един под тях комбиниран , размер малък и размер с 4 отвора за стеблото

брой 2
3260,00 3600,00

47.
LCP 4.5 Томофикс, бедро, латерална заключваща плака специално предназначена за фемурално дистални отворени 
остеотомии с комбинирани отвори  компресивно – заключващи, в широката  част е с 6 отвора - 2 компресивно - заключващи и 
4 заключващи.Лява и дясна, изработена от титан

брой 2
3340,00 3600,00

48.
LCP 4.5 Медиална проксимална тибия заключваща плака с комбинирани отвори в дисталния край и 3 хоризонтални 
заключващи отвора в проксималния. От 4 до 16 отвора, от 106 до 322 мм. Лява и дясна, изработена от стомана.

брой 2
3920,00 3600,00

49.
LCP 4.5 латерална проксимална тибия плато заключваща плака с 3 хоризонтални отвора в проксималния край за поддържане 
на тибиалното плато и комбинирани отвори в дисталния край. От 4 до 22 отвора, от 82 до 370мм, лява и дясна. Изработена от 
стомана.

брой 2
3880,00 3600,00

50.
LCP 4.5 T - опорна заключваща плака опорна с два отвора разположени в т-образната част перпендикулярни на останалите. 
Размери от 4 до 12 отвора,  80 до 208 мм, изработена от стомана.

брой 2
2400,00 3600,00

51.
LCP 4.5 L – опорна заключваща плака опорна с два отвора разположени в L-образната част перпендикулярни на останалите. 
Ширина 14.0мм, дебелина на плаката 3.8 мм, дистанция между централните отвори 16.0мм. Размери от 4 до 12 отвора,  80 до 
208 мм. Изработена от стомана

брой 2
2460,00 3600,00

52.
LCP 3.5 допълнителна перипротезнa заключваща плака контурирана за захващане към широки заключващи плаки с 
възможност за завиване на винтове покрай протезното стебло. 2 по 2 симетрично разположени заключващи отвора с фиксиран 
ъгъл и един централен отвор за фиксация към плаката с винт, от стомана

брой 2
2540,00 2800,00

102505,00 111850,00

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

1. Педиатрична плака 2.7 100° L46 брой 1 2860,00
2. Педиатрична плакa 3.5 100° L73 брой 1 2860,00
3. Педиатрична плака 5 100° L90 брой 1 2980,00
4. Педиатрична плака 2.7 110° L46 брой 1 2860,00
5. Педиатрична плака 3.5 110° L73 брой 1 2860,00
6. Педиатрична плака  3.5 140° L70 брой 1 2860,00
7. Педиатрична плака 5 140°  L90 брой 1 2980,00
8. Педиатрична плака  2.7 130° L46 брой 1 3230,00
9. Педиатрична плака 3.5 130° L62 брой 1 3000,00
10. Педиатрична плака 5 130°  L79 брой 1 3200,00
11. Педиатрична плака  3.5 130° L88 брой 1 3000,00
12. Педиатрична плака 5 130° L111 брой 1 3000,00
13. Педиатрична плака  3.5 130°  L114 брой 1 3100,00
14. Педиатрична плака 5 130°  L143 брой 1 3210,00
15. Педиатрична плака 3.5 130° L140 брой 1 3211,00
16. Педиатрична плака 5 130°  L175 брой 1 3212,00
17. Педиатрична плака 3.5 90°  L75 брой 1 3000,00
18. Педиатрична плака 3.5 90°  L101 брой 1 3100,00
19. Педиатрична плака 3.5 90°  L127 брой 1 3200,00
20. Педиатрична плака 5.0 90° 3 отв. брой 1 3250,00
21. Педиатрична плака  5.0 90° 5 отв. брой 1 3300,00
22. Педиатрична плака 5.0 90° 7 отв. брой 1 3350,00
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67623,00

„ОРТОСИНТЕЗ – 1” 
ЕООД 

1. Х-закл. Плака  Полиаксиална 2.4/2.7 23.5х15 брой 1 1500,00
2. Х-закл. Плака  Полиаксиална 2.4/2.7 27х18х18 брой 1 1500,00
3. Х-закл. Плака  Полиаксиална 2.4/2.7 32х20 брой 1 1500,00
4. Х-закл. Плака  Полиаксиална 2.4/2.7 36х20 брой 1 1500,00
5. Плака за отворена остеотомия Полиаксиална 2.4/2.7 без спейсър брой 1 1700,00
6. Плака за отворена остеотомия Полиаксиална 2.4/2.7 със спейсър 3 мм брой 1 1700,00
7. Плака за отворена остеотомия Полиаксиална 2.4/2.7 със спейсър 4 мм брой 1 1700,00
8. Плака за отворена остеотомия Полиаксиална 2.4/2.7 със спейсър 5 мм брой 1 1700,00
9. Плака за отворена остеотомия Полиаксиална 2.4/2.7 със спейсър 6 мм брой 1 1700,00
10. Плака за отворена остеотомия Полиаксиална 2.4/2.7 със спейсър 7 мм брой 1 1700,00
11. Навикуларна плака Полиаксиална 2.4/2.7 брой 1 1600,00
12. Кубоидна плака Полиаксиална 2.4/2.7 брой 1 1600,00
13. 1-ва МТФ фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 малка брой 1 1800,00
14. 1-ва МТФ фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 средна брой 1 1800,00
15. 1-ва МТФ фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 голяма брой 1 1850,00
16. 1-ва МТФ фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 ревизионна брой 1 1850,00
17. Кловърлийф фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 2 отв. брой 1 1650,00
18. Кловърлийф фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 4 отв. брой 1 1650,00
19. Т-фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 2 отв. 35 мм брой 1 1650,00
20. Т-фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 2 отв. 42 мм брой 1 1650,00
21. Т-фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 4 отв. 60 мм брой 1 1650,00
22. Л-фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 2 отв. 37 мм брой 1 1650,00
23. Л-фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 2 отв. 44 мм брой 1 1650,00
24. Л-фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 4 отв. 62 мм брой 1 1650,00
25. Права фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 2 отв. брой 1 1650,00
26. Права фюжън плака Полиаксиална 2.4/2.7 4 отв. брой 1 1650,00

43200,00

"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

1.
Синтезни средства, заключващи плаки за проксимален хумерус  с отвори 3,5,7 и 9, дебелина 3 мм, широчина 12 мм, дължина 
от 92,7 мм до 163,55 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2200,00

2.
Синтезни средства , заключваща T-плака за дистален радиус с отвори 3,4,5,6,7 и 8, дебелина 2 мм, широчина 16 мм, дължина 
32,1  мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2200,00

3.
Синтезни средства , заключваща реконструктивна плака 3,5 мм с от 3 до 18 отвора, дебелина 2.5 мм, широчина 9 мм, дължина 
34 до 221 мм, материал S316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове

брой 2
2200,00

4.
Синтезни средства , заключваща реконструктивна плака 4,5 мм с от 3 до 14 отвора, дебелина 3 мм, широчина 12 мм, дължина 
34 до 221 мм, материал S316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2400,00

5.
Синтезни средства  , 3.5 заключваща компресивна плака малка с отвори от 3 до 14,  дебелина 3,0 мм, широчина 10 мм, 
дължина 30 мм до 230 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове

брой 2
2200,00

6.
Синтезни средства  , заключваща плака за дистална медиална тибия дясна/лява  с отвори от 4 до 10 през 2, дебелина 3,5 мм, 
широчина 11 мм, дължина от 92,7 мм до 163,55 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. 
комплект с винтове

брой 2
2400,00

7.
Синтезни средства  , плака за дистален фемур с отвори от 5 до 13 през 2, дясна/лява , дебелина 6,0 мм, широчина 16 мм, 
дължина от 161,16 мм до 306,28 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с 
винтове

брой 2
2600,00

8.
Синтезни средства  , плака за проксимална тибия с отвори от 5 до 13 през 2, дясна/лява , дебелина 4.5 мм, широчина 16 мм, 
дължина от 152,1 мм до 296,68 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с 
винтове 

брой 2
2400,00

9.
Синтезни средства за фемур/тибия, заключваща диафазарна плака  с отвори от 6 до 20, широка, дебелина 5 мм, широчина 16 
мм, дължина от38 мм до 357 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с 
винтове 

брой 2
2400,00

10.
Синтезни средства, заключваща диафазарна плака за фемур/тибия с отвори от 6 до 14, тясна,дебелина 4 мм ,ширина 12 мм, 
дължина от 38 мм до 357 мм,  материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2400,00

11.
Синтезни средства, DHS компресивна плака с ъгъл 125°, 130°,135°,140°,145°, отвори от 3 до 12, дебелина 6,5 мм, широчина 19 
мм, дължина от 58 мм до 202 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с 
винтове

брой 2
2200,00
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12.
Синтезни средства, DCS самокомпресивна плака , отвори от 5 до 16, дебелина 6,5 мм, широчина 19 мм, дължина от 68 мм до 
260 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове

брой 2
2200,00

13.
Синтезни средства, DCS компресивна плака , отвори от 5 до 18, дебелина 6,5 мм, широчина 17 мм, дължина от 68 мм до 260 
мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове

брой 2
2200,00

14.
Синтезни средства, заключваща компресивна плака с с отвори 4 до 14, тясна, дебелина 4 мм, широчина 12 мм, дължина от 71 
мм до 231 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2400,00

15.
Синтезни средства, заключваща компресивна плака с отвори 4 до 14, широка, дебелина 5 мм, широчина 16 мм, дължина от 71 
мм до 231 мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2400,00

16.
Синтезни средства , 1/4 тибуларна плака, отвори от 3 до 8,   дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, дължина 28 мм до 63 мм, 
материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
1200,00

17.
Синтезни средства , 1/3 тибуларна плака, отвори от 2 до10,   дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, дължина 25 мм до 121 мм, 
материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
1200,00

18.
Синтезни средства , 1/2 тибуларна плака, отвори от 3 до 12,   дебелина 1,2 мм, широчина 12 мм, дължина 55 мм до 199 мм, 
материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
1200,00

19.
Синтезни средства , L – Бътерс плака, отвори от 4 до 10, лява,  дебелина 2 мм, широчина 16 мм, дължина 89.5 мм до 169.5 мм, 
материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове

брой 2
2000,00

20.
Синтезни средства , L – Бътерс плака, отвори от 4 до 10, дясна,  дебелина 2 мм, широчина 16 мм, дължина 89.5 мм до 169.5 
мм, материал SS316L, медицинска стомана, ИСО 9001:2008 / ИСО 13485:2003. комплект с винтове 

брой 2
2000,00

21.

Интерферентен резорбируем тибиален винт за предна кръсна връзка с конусовидна форма, плоска глава, покрит с резба по
цялата си дължина, като първата една трета е самонаресна. Високополимерен състав, предназначен за кост-сухожилие-кост и
за фиксация на меки тъкани. Наличен в следните размери: 7мм x 30мм, 8мм x 30мм , 9мм x 30мм, 10мм x 30мм, 11мм x 35мм.
Материал  PLA  с период за резорбиране 24 месеца.

брой 2

1100,00

22.

Интерферентен резорбируем феморален винт за предна кръсна връзка с конусовидна форма, полусферична глава, покрит с
резба по цялата си дължина, като първата една трета е самонаресна. Високополимерен състав, предназначен за кост-
сухожилие-кост и за фиксация на меки тъкани. Наличен е в следните размери: 7мм x 24мм , 8мм x 24мм, 9мм x 24мм.
Материал  PLA  с период за резорбиране 24 месеца.

брой 2

1100,00

23.

Интерферентен резорбируем тибиален винт за предна кръсна връзка с конусовидна форма, плоска глава, покрит с резба по
цялата си дължина, като първата една трета е самонаресна. Високополимерен състав, предназначен за кост-сухожилие-кост и
за фиксация на меки тъкани. Наличен в следните размери: 7мм x 30мм, 8мм x 30мм , 9мм x 30мм, 10мм x 30мм, 11мм x 35мм.
Материал 70% PLA + 30% β-TCP осигуряващ по-добра костна интеграция. Период за резорбиране 24 месеца. 30% бикалциев
фосфат+ 70% PLDLA

брой 2

1100,00

24.

Интерферентен резорбируем феморален винт за предна кръсна връзка с конусовидна форма, полусферична глава, покрит с
резба по цялата си дължина, като първата една трета е самонаресна. Високополимерен състав, предназначен за кост-
сухожилие-кост и за фиксация на меки тъкани. Наличен в следните размери: 7мм x 30мм, 8мм x 30мм , 9мм x 30мм, 10мм x
30мм, 11мм x 35мм. Материал 70% PLA + 30% β-TCP осигуряващ по-добра костна интеграция. Период за резорбиране 24
месеца. 30% бикалциев фосфат+ 70% PLDLA

брой 2

1100,00

25.

Титаниев анкер с шестоъгълна проксимална глава с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. полимерни, нерезорбируеми
конеца с размер 3+4 (Ø 0.6 mm) всеки с дължина 80 мм. Анкера се поставя с навиване и е изработен от титаниева сплав
anodised TA6V. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в
глезена, стъпалото и коляното.

брой 2

960,00

26.

Титаниев анкер с шестоъгълна проксимална глава с диаметър 3.5 мм, с прикачени към него 2 бр. полимерни, нерезорбируеми
конеца с размер 3+4 (Ø 0.6 mm) всеки с дължина 80 мм. Анкера се поставя с навиване и е изработен от титаниева сплав
anodised TA6V. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в
глезена, стъпалото и коляното.

брой 2

960,00

27.
Пин имплант с дебелина 2,0 мм или 2,4 мм и дължина 60 мм за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната
връзка. Резорбируем материал PLLA със загуба на механичните свойства в рамките на 38 седмици и тотално заместени от
здрава коста тъкан за максимум 2.0 г. 

брой 2
700,00

28.
Стерилни лигаментни скоби с и без шипчета. Материал кобалт-хром.С  плосък мост с дебелина 1.8мм.  Усилени, заоблени 
ъгли за по-голяма стабилност. С дълги и къси крачета., Размери:8 x 25mm, 11 x 25mm

брой 2
560,00

29.
Ендобътън - система за фиксиране на трансплантат на предни кръсни връзки, титаниева плака, 
Размери 15мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм

брой 2
1100,00
51080,00

"АЙФ ФАРМА" ЕООД

1.

 Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация - Феморално стебло - полирано,стандартно и латерализирано, с 
размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17),конус на шийката 12/14 мм,  Ацетабуларна чашка UHMWPE(46мм-60мм) - 
Мюлер класическа 32 мм вътрешен и  Мюлер дълбока 32 мм вътрешен диаметър, Феморална глава CoCrMo , диаметър 32 мм. 
и размери от S до XXXL, 2бр х 40 грама костен цимент (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин), универсален цимент 
рестриктор

брой 2

5600,00
"АЙФ ФАРМА" ЕООД

1.

  Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация на стеблото - Феморално стебло - полирано,стандартно и 
латерализирано,с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17),конус на шийката 12/14 мм,  Модуларна биполярна 
феморална глава, 12/14, 32 mm вътрешен диаметър и 42мм-60мм външен диаметър, 1бр х 40 грама костен цимент (нисък и 
висок визкозитет, със и без Гентамицин), универсален цимент рестриктор 

брой 2

5600,00

Обща стойност за обособена позиция № 17

Обособена позиция № 29

Обособена позиция № 30
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"АЙФ ФАРМА" ЕООД

1.

 Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация - Феморално стебло - титаниево покритие, стандартно и 
латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17),конус на шийката 12/14 мм,  Ацетабуларна чашка (външна) 
- TiAl6V4,от 46 до 68 мм външен диаметър, възможност за допълнителна фиксация със спонгиозни винтове,  Ацетабуларна 
чашка (вътрешна)- UHMWPE, 32 мм и 28 мм, възможност за избор на 10 градуса офсет, Феморална глава CoCrMo , диаметър 
32 мм и 28 мм. и размери от S до XXXL

брой 2

8600,00
"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Тотална колянна ендопротеза с циментно закрепване и премахване на задна кръстна връзка

Феморален компонент – материал  Co Cr сплав, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, с крачета, задно 
стабилизиран,  постоянна ос на движение при флексия и ексензия, техника референтна на задните кондили, 4 размера – леви и 
десни; размери съответно: предно заден 56 мм, 61 мм, 65 мм, 70 мм; медиолатерален 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм;

Тибиален компонент – материал Co Cr сплав, делтовидна интратибиална част, лазерна маркировка за определяне на 
ротацията, 4 размера - симетрични, с размери съответно: предно заден – 44 мм, 47 мм, 51 мм, 54 мм; медио-латерален – 66 мм, 
71 мм, 77 мм, 82 мм. Съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер.
Полиетиленов инсърт – материал свръхвисокоомрежен полиетилен с ултрависока молекулна маса, с вертикална част за задно 
стабилизиране, минимална дебелина от 8 мм, съответстващ на 4-те размера тибиален компонент, с дебелини 8 мм, 10 мм, 12 
мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм.
Костен цимент – 40 гр., състав: 75 % Метилметакрилатстирен-кополимер; 15 % Полиметилметакрилат; 10 % бариев сулфат, 
със среден вискозитет.

"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата
Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V 
сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на 
шийката 12/14 мм;  прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със 
шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен 
ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;
Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини 
на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; 
Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с 
дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с 
винтове.
Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки 
с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм
"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата, с керамична глава
Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V 
сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на 
шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със 
шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен 
ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;
Феморална глава - материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на 
шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; 
Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с 
дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с 
винтове.
Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки 
с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм
"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата, с керамични повърхности

Обособена позиция № 41

Обособена позиция № 31

1. 

1.

1. 2

Обособена позиция № 42

Обособена позиция № 43

брой

брой 1

брой

Обособена позиция № 44

1

9000,00

4400,00

4500,00
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Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V 
сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на 
шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със 
шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен 
ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;
Феморална глава - материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на 
шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; 
Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с 
дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с 
винтове.

Инсърт за ацетабуларна чашка - материал керамика Al2O3 и ZiO2; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. 44 и 46 мм; с 
вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм и с вътрешен диаметър 36 мм за чашки с диам. От 56 до 68 мм

Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм
"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата
Феморално стебло с циментно закрепване -  с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал 
кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14;  прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на 
стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера 
стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет  от 45,1 мм до 56,1 мм;

Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм
Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини 
на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; 
Ацетабуларна чашка за циментно закрепване -  материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 
мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм;
Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат
Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране с биполярна глава
Феморално стебло с циментно закрепване -  с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал 
кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14;  прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на 
стеблото; пет размера стебла със шийно
Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; размер от 43 до 58 мм през 1 мм; конус на шийката 12/14 мм; 
външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; 
+4 мм; +8 мм; +12 мм
Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

Система за хибридно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло, циментна 
капсула
Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V 
сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на 
шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със 
шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен 
ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;
Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини 
на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; 
Ацетабуларна чашка за циментно закрепване -  материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 
мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм;

Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм
Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

1

1.

1

Обособена позиция № 46

брой1.

Обособена позиция № 45

1. брой 1

1. брой

брой 1

Обособена позиция № 48

Обособена позиция № 47

2580,00

4080,00

5300,00

2500,00
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II - ро място III - то място IV - то мястоI - во място

Система за хибридно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с циментно стебло, безциментна 
капсула
Феморално стебло с циментно закрепване -  с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал 
кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14;  прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на 
стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера 
стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет  от 45,1 мм до 56,1 мм;
Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини 
на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; 
Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с 
дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с 
винтове.
Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат

Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм
Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки 
с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм
Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

"ЮСС МЕДИКА" ООД

1.

Феморална компонента с циментно закрепване: материал  Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна 
повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; 
с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – 
съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; 
поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции

брой 2

3600,00

2

Феморална безциментна компонента:  материал  Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна 
повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; 
с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – 
съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; 
поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

брой 2

4536,00

3

Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла 
интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с 
разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и 
екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

брой 2

3360,00

4

Тибиална циментна компонента с фиксация: проксимална повърхност с улеи по периферията за неподвижно фиксиране на 
тибиалния инсърт ; материал - титаниева сплав Ti6Al4Vсплав; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на 
тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; 
възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на 
направените костни резекции;

брой 2

3360,00

5

Тибиална безциментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; 
кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната 
компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с 
интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

брой 2

3816,00

6

Полиетиленов инсърт за мобилна платформа:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно 
стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 
мм, 15 мм, 17 мм подвижен по отношение на тибиалната компонента – “mobile bearing”; ултраконгруентен на феморалната 
компонента;

брой 5

5100,00

7

Полиетиленов инсърт с фиксация: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за предно - задно 
стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 
мм, 15 мм, 17 мм; фиксиран по отношение на тибиалната компонента – “fixed bearing”; ултраконгруентен на феморалната 
компонента;

брой 5

5100,00
8 Цимент с антибиотик 40 гр брой 10 1800,00

30672,00

"ЮСС МЕДИКА" ООД

Обособена позиция № 49

Обособена позиция № 50

брой 11.

Обща стойност за обособена позиция № 49

4100,00
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1

Стебло без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката 
повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В 
проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14  5°40'. Изработено е от неръждаема стомана 
(M30NW-ISO 5832-9 ). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD 
ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 
140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°.

брой 2

2640,00

2

Дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на 
бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената 
диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14  5°40'. Изработено е от неръждаема 
стомана (M30NW-ISO 5832-9 ).  Седем размера на стеблото: B-165,5mm CCD ъгъл от 135˚; C-170,5mm CCD ъгъл от 136°; D-
175,5mm CCD ъгъл от 137°, E-180,5mm CCD ъгъл от 138°; F-185,5mm CCD ъгъл от 139°; G-190,5mm CCD ъгъл от 140°; H-
195,5mm CCD ъгъл от 141°.

брой 2

4800,00

3

По - дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на 
бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената 
диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5° 40' и. Изработено е от 
неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ).  Четири размера на стеблото:  C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 
137°, E-230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°.проксимална

брой 2

4800,00

4

Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 
5°40’. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен 
титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); хидроксиапатитът (HA – ISO 13779 – 2). Девет размера на 
стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135̊ ; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-
140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD 
ъгъл от 142°.

брой 2

3432,00

5

Тазобедрено стебло за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, 
различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл 
от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – 
ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14 5°40. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-115mm; C-120mm; D-
124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. 

брой 2

4200,00

6

Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация,  компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и 
дясно бедро  с модулна шийка. Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на 
бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo – (ISO 5832 – 12).  Материалът, от който   да е изработено стеблото 
да е TI6AL4V  (ISO 5832 – 3) и  да е покрито с хидроксиапатит - HA  (ISO 13779 – 2), да има 6 размера за ляво и 6 размера за 
дясно бедро: C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 
12/14.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 
15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро 
Лява L. Изработени от материал CoCrMo - ISO 5832 – 12.

брой 2

3684,00

7

Индивидуално бедрено стебло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен 
пациент, болницата предоставя само необходимите ядрено - магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да 
бъде титанова сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3), стеблото да бъде покрито с пориозен титан и хидроксиапатит. 

брой 1

11148,00

8

Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за 
притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване 
на капсулата.  Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането 
на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване 
на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално 
износване. Материалът (UHMWPE – ISO 5834 – 2). Рзмери от Ǿ 44 до Ǿ 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм 
и 32мм

брой 2

1200,00

9
Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 43 мм до Ø 55мм през 1 мм. Материал: Стомана CrNi 
(ISO 5832-1). Съвместима с феморални глави с Ø 28 мм

брой 2
3840,00

10

Ацетабулна капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с 
пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит 
стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на инлея към капсулата се 
осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на 
фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният 
диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm; Ǿ32mm и Ǿ36mm. Втулката да е 
изработена от UHMWPE (ISO 5834 – 2) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с гама лъчи под 
нитроген.

брой 2

2400,00
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11

Керамична ацетабуларна капсула за  безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 
5832 – 3). Да е покрита с пориозен титан (ISO – 5832 – 2) и хидрксиапатит (ISO – 13779 – 2). Геометричната форма на 
капсулата да е 180º хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да е 7мм в екваториалната 
зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма - 
спрей, торчинг, техника. Биологичният разтвор от контакта на коста с хидрксиапатитното поктирие да води до бърза остео – 
интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и минимизираме на микродвиженията между коста и капсулата. Дизайнът ù 
да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При необходимост се използват спонгиозни 
винтове от 6,5мм, 3 броя.  Размери от Ǿ 40 до Ǿ 64мм. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални 
глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм

брой 2

2400,00

12

Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3) и покрити с пориозен титан (ISO 
5832 – 2) и хидрксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита 
с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит.  Налични са инлеи с 0° и 10° инклинация. Фиксацията на инлея 
към капсулата да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с 
допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в 
едиия край, която може да бъде извита или премахната според случая.На 180° са разположени 2 броя ушички,позволяващи 
винтова фиксация чрез тях. Размери от Ǿ 40 мм до Ǿ 70мм, през 2мм.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на 
инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. Инлеят е изработен от (UHMWPE – 
ISO 5834 – 2) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565), да бъде стелиризитан с гама лъчи под нитроген.

брой 2

3048,00

13

Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3) и покрити с пориозен титан (ISO 
5832 – 2) и хидрксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита 
с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Налични са инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към 
капсулата  да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с 
допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в 
едиия край, която може да бъде извита или премахната според случая.На 180° са разположени 3 броя ушички,позволяващи 
винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от Ǿ 48мм до Ǿ 70мм, през 
2мм;.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 
22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. Инлеят е изработен от (UHMWPE – ISO 5834 – 2) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565), да бъде 
стелиризитан с гама лъчи под нитроген.

брой 2

3360,00

14

Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториална яка да е леко повдигната в областта на 
седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за 
увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. Двойно покритие от 
плазма-спрей титан и хидроксиапатит.

брой 2

3096,00

15
Биартикуларна ацетабулна капсула за циментна фиксация. Материал неръждаема стомана (ISO 5832 – 1) PMMA . Размери на 
капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. 

брой 2
2640,00

16
Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри 
Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

брой 4
1368,00

17
Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm , 
Ǿ32mm  и Ǿ36mm да е изработен от Чирулен 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. брой 4

2304,00

18
Керамични инсърти с форма на пресечен конус (ISO 6474-2). Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с 
феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм.

брой 4
3768,00

19
Инлеи с вътрешният диаметър  позволяващ работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е 
изработен от крослинк полиетилен UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

брой 6
2052,00

20
Феморална глава съвместима с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана  ISO (5832 - 9), с размери Ǿ 28мм (офсет S -
3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм) и  Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм)

брой 2
1200,00

21
Феморална глава, съвместима с конус 12/14 5°40’, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22мм (офсет S -2мм; M 
0мм: L +4мм), Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм), Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) и Ǿ36мм (S -
4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм).

брой 2
2220,00

22
Феморална глава, съвместима с конус 12/14 5°40’,  материал керамика  (ISO 6474-1), с размери  Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 
0мм: L +2мм), Ǿ32mm (S -4мм; M 0мм; L +4мм).

брой 2
3192,00

23
Феморални глави, съвместими с конус 12/14 5°40’, изработени от материал керамика, с размери Ǿ 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: 
L +3,5мм), Ǿ 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ǿ 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), Ǿ 40мм (S -4мм; M 0мм; L 
+4мм; XL + 8мм), изработени по ISO (6474 - 1) и ISO (6474 – 2). 

брой 2
3192,00

24
Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; 
Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро ЛяваL. 
Изработени от материл CoCrMo  (ISO 5832 – 12). Конусът на шийката да е 12/14 5°40.

брой 4
1368,00

25
Спонгиозни винтове с Ǿ 6,5мм, изработени от (Ti6Al4V - ISO 5832 - 3), с 10 размера дължини от L 15мм до L 60мм през 5 мм.

брой 20
1200,00

26
Заключващи дистални винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм), изработени от титаниева сплав (Ti6Al4V-ISO 
5832-3)

брой 20
1200,00

27 Конвектор за превръщане на системата от 10/12 в 12/14, изработен от титан ( Ti6Al4V - ISO 5832 – 3) брой 6 2052,00
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28
Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия, ляв и десен, с възможност за фиксиране към обтураторния отвор и винтова 
фиксация. Размери: от 50 мм до 60 мм през 2 мм.Материал неръждаема стомана (ISO 5832 – 1) PMMA

брой 2
2400,00

29 Цимент 40 гр брой 20 3600,00
30 Цимент с антибиотик 40 гр брой 20 3600,00
31 Самонарязваши кортикални винтове с Ø 5 мм и дължини от 20 мм до 65 мм през 5 мм брой 20 1200,00

92604,00

Обособена позиция № 51  "АЙФ ФАРМА" ЕООД

1.
Цимент с нисък вискозитет - опак. 40 г бр. 

опаковки
10

600,00
"АЙФ ФАРМА" ЕООД

1.
Цимент с висок вискозитет - опак. 40 г бр. 

опаковки
6

360,00
Обособена позиция № 55 "ИНФОМЕД" ЕООД

1.
Цимент със среден вискозитет, ренгено-позитивен - опак. 20 г бр. 

опаковки
6

5400,00
Обособена позиция № 56 "АЙФ ФАРМА" ЕООД

1.
Цимент с висок вискозитет с гентамицин - опак. 40 г бр. 

опаковки
6

360,00
Обособена позиция № 58 "ФАРКОЛ" АД

1. Сет резорбируем за възстановяване на менискус 12 º брой 2 2400,00
2. Сет резорбируем за възстановяване на менискус 27 º брой 2 2400,00

4800,00

Обособена позиция №59 "ФАРКОЛ" АД
1. Анкер фастин с конец - 5.0 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1090,00
2. Анкер титаниев с конец - 4.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1300,00
3. Анкер титаниев с конец - 5.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1300,00
4. Анкер титаниев с конец - 6.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1300,00
5. Анкер нерезорбируем с конец - 4.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1230,00
6. Анкер нерезорбируем с конец - 5.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1230,00
7. Анкер нерезорбируем с конец - 6.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1230,00
8. Анкер резорбируем с конец - 4.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1270,00
9. Анкер резорбируем с конец - 5.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1270,00
10. Анкер резорбируем с конец - 6.5 mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1270,00
11. Микроанкер с дръжка - 1.3 мм да се поставя без завиване брой 2 1250,00
12. Анкер с дръжка - 2.0 мм с резба по цялата дължина брой 2 1390,00
13. Анкер бирезорбируем с конец - 3.0mm конците трябва да са цветово различими брой 2 1430,00

16560,00

Обособена позиция № 61 "БИКОМЕД" ООД

1.

Асферична мека вътреочна леща – моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на хаптиката. 
Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание  в суха опаковка. Тип на оптиката – 
биконвексна. Размер на лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-константа – 118,7. Рефрективен индекс на 
материала – 1.55.

брой 30

29700,00
Обособена позиция № 62 "БИКОМЕД" ООД

1.
Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, квадратно сечение на хаптиката. Материал – акрилат/метакрилат 
кополимер/хидрофобна леща 0,3% водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата – 
13.00 мм. Размер на оптиката – 6 .0 мм. А-константа – 118,4. Рефрективен индекс на материала – 1.55.

брой 200
138000,00

Обособена позиция № 63 "БИКОМЕД" ООД

1.
Мека вътреочна леща – трикомпонентна с проленови хаптики. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с
0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката –
6.0 мм. А-константа – 118,4. Рефрективен индекс на материала – 1.55.

брой 12
8160,00

Обособена позиция № 64 "БИКОМЕД" ООД

1.

Бифокална, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно 
сечение на хаптиката. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха 
опаковка.  Размер на лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-константа – 118,9. Рефрективен индекс на материала – 
1.55.

брой 4

8400,00
Обособена позиция № 65 "БИКОМЕД" ООД

1.

Торична, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно 
сечение на хаптиката. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха 
опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер н лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-константа – 119,0. 
Рефрективен индекс на материала – 1.55.

брой 4

5120,00

Обособена позиция № 54

Обща стойност за обособена позиция № 50

Обща стойност за обособена позиция № 58

Обща стойност за обособена позиция № 59
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Обособена позиция № 66 
 „БК МЕДИКАЛ” 
ЕООД 

"МЕДИЦИНСКИ И 
ДЕНТАЛНИ 
МАТЕРИАЛИ МДМ" 
ООД "РСР" ЕООД

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1.
Монофокална, асферична леща еднокомпонетна с 4 хаптики, ангулация на хаптиките 5° и UV – филтър, с инжектор и 
картридж еднократни за инплантация. Материал – асферична/хидрофилна/акрилна. Размер на лещата – 11.00 мм. Размер на 
оптиката – 6.0 мм. А-константа – 118,4. Рефрективен индекс на материала – 1.46.

брой 120
27600,00 72000,00 85680,00 95444,40

Обособена позиция № 67

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
МЕДИКЪЛ ОПТИКС” 
ЕООД 

1.
Мека асферична леща с хидрофобно покритие, ангулация 5° с квадратен ръб, с инжектор и картридж еднократни за 
инплантация. Материал - хидрофилна с хидрофобно покритие. Размер на лещата – 12.5 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-
константа – 118,0. 

брой 20
13200,00

Обособена позиция № 68 "БИКОМЕД" ООД

1.
Заднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок C хаптика. Материал – полиметилметакрилат (PMMA). Тип на оптиката – 
биконвексна. Размер на лещата – 13.5 мм. Размер на оптиката – 6.5 мм. А-константа – 118,7. Рефрективен индекс на материала 
– 1,49.

брой 30
13800,00

Обособена позиция № 69 "БИКОМЕД" ООД

1.
Заднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок L хаптика. Материал – полиметилметакрилат (PMMA). Тип на оптиката – 
биконвексна. Размер на лещата – 12.0 мм. Размер на оптиката – 5.25 мм. А-константа – 118,7. Рефрективен индекс на 
материала – 1,49.

брой 6
2760,00

Обособена позиция № 71 "БИКОМЕД" ООД

1.
Преднокамерна вътреочна леща. Материал – полиметилметакрилат (PMMA). Тип на оптиката – конвексноплан. Размер на
лещата – 13.0 мм. Размер на оптиката – 5.5 мм. А-константа – 115,3. Рефрективен индекс на материала – 1,49.

брой 6
2760,00

Обособена позиция № 72 

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
МЕДИКЪЛ ОПТИКС” 
ЕООД 

1.

Мека асферична, монофокална  леща с хидрофобно покритие, ангулация 5º, с 360° квадратен ръб, с ултравиолетов филтър и 
рефракторен индекс 1462, с инжектор еднократен за инплантация, с 4 броя хаптики. Оптичен диапазон от + 5D до + 30D, 
оптичен дизайн - моноблок. Материал - хидрофилна с хидрофобно покритие. Размер на инцизията - 1.8 - 2.6 мм. Размер на 
оптиката - 6 мм. Външен диаметър 11 мм.А-константа - 118.0. 

брой 50

35000,00

Обособена позиция № 73 

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
МЕДИКЪЛ ОПТИКС” 
ЕООД 

1.

Мека асферична, монофокална  леща, ангулация 5º, с 360° квадратен ръб, с ултравиолетов филтър и филтър за късовълновия 
спектър на видимата светлина, рефракторен индекс 1483, с инжектор еднократен за инплантация, с 2 броя хаптики. Оптичен 
диапазон от + 5D до + 30D, оптичен дизайн - моноблок. Материал - хидрофобен акрилат с натурален хромофор. Размер на 
инцизията - 1.8 - 2.6 мм. Размер на оптиката - 6 мм. Външен диаметър 12.5 мм. А-константа - 118.5.

брой 10

9500,00
Обособена позиция № 74 "БИКОМЕД" ООД

1.
Филтриращ имплант при глаукома – метален, с индивидуален инжектор, големина 2.8 мм, дебелина до 0.4 мм с отвор 50 
микрона.

брой 2
3500,00

Обособена позиция № 76 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД

1.

Титаниеви клипси  при лапароскопски холецистектомии с V образна форма за клипсодържател Grena – размер M. Външна 
дължина на клипса при зареждане в клипапликатор 4,70 мм, вътрешна ширина на клипса при зареждане в клипапликатор  2,90 
мм, дължина на затворен клипс 5,40 мм. Дебелина на тъканите, които захваща от 1,00 мм до 2,50 мм. Шест броя в една касета.

касета 40

624,00

2.

Титаниеви клипси  при лапароскопски холецистектомии с V образна форма за клипсодържател Grena – размер ML. Външна 
дължина на клипса при зареждане в клипапликатор 8 мм, вътрешна ширина на клипса при зареждане в клипапликатор  5,20 
мм, дължина на затворен клипс 9 мм. Дебелина на тъканите, които захваща от 2,50 мм до 4,00 мм. Шест броя в една касета.

касета 200

3120,00

3.

Титаниеви клипси  при лапароскопски холецистектомии с V образна форма за клипсодържател Grena – размер L. Външна 
дължина на клипса при зареждане в клипапликатор 11,9 мм, вътрешна ширина на клипса при зареждане в клипапликатор  5,40 
мм, дължина на затворен клипс 12,30 мм. Дебелина на тъканите, които захваща от 3,50 мм до 7,50 мм. Шест броя в една 
касета.

касета 40

624,00
4368,00

Обособена позиция № 78
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "ИНФОМЕД" ЕООД "БИКОМЕД" ООД

1. Стерилен калъф за камера с фиксираща лента в края. Размери: 250 см х 13 см. брой 200 960,00 1200,00 1900,00

Обособена позиция № 79
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД

1. Лапароскопска примка с водач, монофилен материал, нерезорбируем, дебелина  нула, дължина 60 см брой 120 6480,00

Обща стойност за обособена позиция № 76
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Обособена позиция № 80
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, тъкано, плетка "р". Нишка - плътност 85 g/m², дебeлина - 0,14 
mm, големина на порите - 3,5 mm. Размери 6 x 11 см.

брой 10
780,00 1560,00

2
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, тъкано, плетка "р". Нишка - плътност 85 g/m², дебeлина - 0,14 
mm, големина на порите - 3,5 mm. Размери 8 x 12 см.

брой 40
3600,00 6240,00

3
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, тъкано, плетка "р". Нишка - плътност 85 g/m², дебeлина - 0,14 
mm, големина на порите - 3,5 mm. Размери 15 x 15 см.

брой 100
10200,00 18000,00

4
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, тъкано, плетка "р". Нишка - плътност 85 g/m², дебeлина - 0,14 
mm, големина на порите - 3,5 mm. Размери 30 x 30 см.

брой 4
576,00 1056,00

15156,00 26856,00

Обособена позиция № 81 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД

1.
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, плътност - 91 g/m², монофиламентен диаметър - 0,15 mm, 
дебелина - 0,6 mm, гъстота на порите 50% и 52%. Размери 7,5 х 15 см.

брой 140
14280,00

2.
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, плътност - 91 g/m², монофиламентен диаметър - 0,15 mm, 
дебелина - 0,6 mm, гъстота на порите 50% и 52%. Размери 15 х 15 см.

брой 60
6840,00

3.
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, плътност - 91 g/m², монофиламентен диаметър - 0,15 mm, 
дебелина - 0,6 mm, гъстота на порите 50% и 52%. Размери 30 х 30 см.

брой 4
600,00

21720,00

Обособена позиция № 82
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1 Нерезорбируемо хирургично платно за херниопластика от монофиламентен полиестер, размер 6 х 11 см. брой 10 1440,00 1560,00
2 Нерезорбируемо хирургично платно за херниопластика от монофиламентен полиестер, размер 15 х 10 см. брой 40 6040,00 6480,00
3 Нерезорбируемо хирургично платно за херниопластика от монофиламентен полиестер, размер 15х 15 см. брой 100 16000,00 19500,00
4 Нерезорбируемо хирургично платно за херниопластика от монофиламентен полиестер, размер 20 х 20 см. брой 4 688,00 864,00
5 Нерезорбируемо хирургично платно за херниопластика от монофиламентен полиестер, размер 30 х 30 см. брой 4 732,00 1116,00
6 Система от полипропиленово платно, размер 3,8 х 4,2 см, и пач с диаметър 3,8 см брой 2 450,00 552,00
7 Система от полипропиленово платно, размер 3,5 х 2,5 см, и пач с диаметър 2,8 см брой 2 450,00 576,00

25800,00 30648,00

Обособена позиция № 83
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД

1
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, дебелина - 0,5 mm. Якост на пробиване на мрежата - 14 кг/см³.  
Размери 6 х 11 см.

брой 40
3600,00

2
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, дебелина - 0,5 mm. Якост на пробиване на мрежата - 14 кг/см³.  
Размери 7,6 х 15 см.

брой 60
6120,00

3
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, дебелина - 0,5 mm. Якост на пробиване на мрежата - 14 кг/см³.  
Размери 15 х 15 см.

брой 30
3420,00

4
Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, дебелина - 0,5 mm. Якост на пробиване на мрежата - 14 кг/см³.  
Размери 30 х 30 см.

брой 8
1248,00
14388,00

Обособена позиция № 84 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД

1
Еднократен кръгъл съшивател, извит, двуредови титаниеви скоби, защита от случайно изстрелване на скобите. Размер 21 мм. 
Височина на скобата 4,5. Брой скоби 16. Вътрешен лумен 15. Дебелина на шева 1.0 - 2.5.

брой 2
768,00

2
Еднократен кръгъл съшивател, извит, двуредови титаниеви скоби, защита от случайно изстрелване на скобите. Размер 29 мм. 
Височина на скобата 4,8. Брой скоби 24. Вътрешен лумен 19. Дебелина на шева 1.0 - 2.5.

брой 2
768,00

3
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.

брой 4
1536,00

4
Еднократен кръгъл съшивател, извит, двуредови титаниеви скоби, защита от случайно изстрелване на скобите. Размер - 34 мм. 
Височина на скобата - 5,00. Брой скоби - 32. Вътрешен лумен 24. Дебелина на шева 1.0 - 2.5.

брой 4
1536,00
4608,00

Обособена позиция № 85
"БИКОМЕД" ООД

"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1 Еднократен кожен съшивател. Брой скоби 35. Ширина на скобата 7 мм, височина на скобата - 4 мм. брой 20 320,00 312,00 840,00
2 Еднократен отстранител на титаниеви скоби с височна 4 мм и ширина 7 мм. брой 40 320,00 384,00 800,00

640,00 696,00 1640,00

Обособена позиция № 86 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1.
Циркулярен ушивател. Размер 25,5 мм. Диаметър на клипса - 0.30. Височина на клипса 4,8. Брой клипси 20. Вътрешен 
диаметър на рязане 16.

брой 4
1600,00 2080,00

2
Циркулярен ушивател. Размер 28,5 мм. Диаметър на клипса - 0.30. Височина на клипса 5,3. Брой клипси 24.Вътрешен 
диаметър на рязане 19.

брой 4
1600,00 2080,00

Обща стойност за обособена позиция № 80

Обща стойност за обособена позиция № 81

Обща стойност за обособена позиция № 82

Обща стойност за обособена позиция № 83

Обща стойност за обособена позиция № 84

Обща стойност за обособена позиция № 85
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3
Циркулярен ушивател. Размер 31,5 мм. Диаметър на клипса - 0.30. Височина на клипса 5,3. Брой клипси 26. Вътрешен 
диаметър на рязане 22.

брой 4
1600,00 2080,00

4
Циркулярен ушивател. Размер 33,5 мм. Диаметър на клипса - 0.30. Височина на клипса 5,3. Брой клипси 28. Вътрешен 
диаметър на рязане 24.4.

брой 4
1600,00 2080,00
6400,00 8320,00

Обособена позиция № 87 "РСР" ЕООД

1

Циркулярни ушиватели за еднократна употреба 25 мм, закривени, със сгъваща се глава, с два лоста за затваряне (тип ножица), 
сантиметрова маркировка по ствола през минимум 5 см, от 0 см до 25 см, с латерални отвори за освобождаване на налягането 
при изстрелване на скобите, титанови скоби с диаметър 0,28мм и дължина на крачето 4,8мм; вътрешен диаметър 15,3 мм, 22 
скоби; сгъване на титановите скоби след изстрелване до около 2 мм; отваряне на ушивателите след изстрелване на скобите 
чрез завъртане на дисталния край до 2 пълни оборота в посока обратна на часовниковата стрелка;

брой 5

3600,00

2

Циркулярни ушиватели за еднократна употреба 28 мм, закривени, със сгъваща се глава, с два лоста за затваряне (тип ножица), 
сантиметрова маркировка по ствола през минимум 5 см, от 0 см до 25 см, с латерални отвори за освобождаване на налягането 
при изстрелване на скобите, титанови скоби с диаметър 0,28мм и дължина на крачето 4,8мм; вътрешен диаметър 18,2 мм, 26 
скоби; сгъване на титановите скоби след изстрелване до около 2 мм;  отваряне на ушивателите след изстрелване на скобите 
чрез завъртане на дисталния край до 2 пълни оборота в посока обратна на часовниковата стрелка;

брой 5

3600,00

3

Циркулярни ушиватели за еднократна употреба 31 мм, закривени, със сгъваща се глава, с два лоста за затваряне (тип ножица), 
сантиметрова маркировка по ствола през минимум 5 см, от 0 см до 25 см, с латерални отвори за освобождаване на налягането 
при изстрелване на скобите, титанови скоби с диаметър 0,28мм и дължина на крачето 4,8мм; вътрешен диаметър 21,4 мм, 30 
скоби; сгъване на титановите скоби след изстрелване до около 2 мм;  отваряне на ушивателите след изстрелване на скобите 
чрез завъртане на дисталния край до 2 пълни оборота в посока обратна на часовниковата стрелка;

брой 5

3600,00

4

Циркулярни ушиватели за еднократна употреба 34 мм, закривени, със сгъваща се глава, с два лоста за затваряне (тип ножица), 
сантиметрова маркировка по ствола през минимум 5 см, от 0 см до 25 см, с латерални отвори за освобождаване на налягането 
при изстрелване на скобите, титанови скоби с диаметър 0,28мм и дължина на крачето 4,8мм; вътрешен диаметър 23,8 мм, 32 
скоби; сгъване на титановите скоби след изстрелване до около 2 мм;  отваряне на ушивателите след изстрелване на скобите 
чрез завъртане на дисталния край до 2 пълни оборота в посока обратна на часовниковата стрелка;

брой 5

3600,00
14400,00

Обособена позиция № 88 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1
Циркулярен ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите(патентована DST 
технология), 28мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите

брой 10
6000,00 9960,00

2
Циркулярен ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите(патентована DST 
технология), 28мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите

брой 10
6000,00 9960,00

3
Циркулярен ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите(патентована DST 
технология), 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите

брой 10
6000,00 9960,00

4
Циркулярен ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгълно сечение на скобите(патентована DST 
технология), 33мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите

брой 10
6000,00 10200,00
24000,00 40080,00

Обособена позиция № 89 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева 

брой 10
3840,00 5580,00

2
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с 
пълнители с различна височина на скобите

брой 10
3840,00 5580,00

3
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с 
пълнители с различна височина на скобите

брой 10
3840,00 5580,00

4
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с 
пълнители с различна височина на скобите

брой 10
3840,00 7080,00

5
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с 
пълнители с различна височина на скобите

брой 10
3840,00 7080,00

6
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с 
пълнители с различна височина на скобите

брой 10
3840,00 8400,00

Обща стойност за обособена позиция № 86
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7
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите(патентована DST технология), 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с 
пълнители с различна височина на скобите

брой 10
3840,00 8400,00

8
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 4680,00

9 Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 4680,00

10
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 4680,00

11 Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 5160,00

12
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 5160,00

13
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 5400,00

14
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите (патентована DST технология), с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож

брой 20
4200,00 5400,00
56280,00 82860,00

Обособена позиция № 90
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД

1. Закривен кръгов съшивател. Размер 26 мм. Брой клипси 24. брой 4 1536,00
2. Закривен кръгов съшивател. Размер 29 мм. Брой клипси 26. брой 4 1536,00
3. Закривен кръгов съшивател. Размер 32 мм. Брой клипси 30. брой 4 1536,00

4608,00

Обособена позиция № 91 
"ЛИВЕДА МЕД 2000" 
ООД "РСР" ЕООД

1
Еднократен ушивател за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна. Диаметър 5 мм, 30 хеликообразни фиксатора 
от титан.

брой 4
2352,00 2688,00

Обособена позиция № 92

"ЕМОНИЯ 
ФАРМАТЕХ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД

„ЕЛЕКТРО МЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД "РСР" ЕООД

1.
Уретрален стент "JJ", отворен/затворен край - сет, с дренажни отвори по тялото и опашките, бутало с дължина 40 см, водач от 
неръждаема стомана с PTFE покритие с дължина 125 см, две клампи в сетовете със затворен връх. Материал - полиуретан. 
Маркировка за точно позициониране, ренгенопозитивен. Размери - 5 ch/26 см, 6 ch/26 см и 7 ch/26 см.

брой 30
990,00 1288,80 5760,00

2.
Уретрален стент "JJ", отворен/затворен край - сет, с дренажни отвори по тялото и опашките, бутало с дължина 40 см, водач от 
неръждаема стомана с PTFE покритие с дължина 125 см, две клампи в сетовете със затворен връх. Материал - полиуретан. 
Маркировка за точно позициониране, ренгенопозитивен. Размери - 5 ch/28 см, 6 ch/28 см и 7 ch/28 см.

брой 30
990,00 1440,00 6600,00
1980,00 2728,80 12360,00

Обособена позиция № 93 
"ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" 
ЕООД

1. Стапесни протези титаниеви – при отосклероза за подмяна на стреме 0.4 мм/4 мм брой 8 1690,40

Обособена позиция № 94
"ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" 
ЕООД

1.
Тотални осикуларни слухови протези /TORP/ протези – с фиксирана дължина, титаниеви –  при подмяна на цяла верига 
слухови костици  6.00 мм

брой 4
1928,64

2.
Тотални осикуларни слухови протези /TORP/ протези – с фиксирана дължина, титаниеви –  при подмяна на цяла верига 
слухови костици  4.75 мм

брой 6
2892,96
4821,60

Обособена позиция № 95
"ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" 
ЕООД

1.
Частични осикуларни слухови протези /PORP/- универсални, титаниеви с  кръгла глава с обувка - при частична помяна на 
слухови костици  2.50мм /1.50 мм

брой 6
2892,96

2.
Частични осикуларни слухови протези /PORP/- универсални, титаниеви с  кръгла глава с обувка - при частична помяна на 
слухови костици  4.00 мм /3.00 мм

брой 6
2892,96
5785,92

Обща стойност за обособена позиция № 94

Обща стойност за обособена позиция № 95

Обща стойност за обособена позиция № 89

Обща стойност за обособена позиция № 90

Обща стойност за обособена позиция № 92
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Обособена позиция № 97

"ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ" 
ООД

1
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,6мм и размери 52х76мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана/титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 6 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
2180,00

2
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,6мм и размери 76х76мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана/титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 8 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
2300,00

3
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,6мм и размери 76х88мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана/титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 8 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
2340,00

4
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,6мм и размери 100х100мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана / титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 10 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
2500,00

5
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,6мм и размери 100х120мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана / титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 10 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
2700,00

6
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,4мм и размери 77,4х77,4мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана/титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 6 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
2330,00

7
Титаниева мрежа за краниопластика с дебелина 0,4мм и размери 146,4х146,4мм. Материал: SS316L/Titanium, медицинска 
стомана / титаниум в комплакт със самопробиващи винтове 10 бр. от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 
5832-3

брой 1
3300,00

8 Самопробиващ винт 1,5мм с размери 4мм или 6мм от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 5832-3 брой 1 40,00

9 Титаниева малка лента  за фиксация на костно ламбо   с дебелина 0,6 мм  с 2  отвора Материал SS316L/Titanium, медицинска 
стомана/титаниум. Комплект с 2 бр самопробиващи винтове от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 5832-3

брой 3
600,00

10 Звездовидна плака за трепанационен отвор  с дебелина 0,4 мм   Материал SS316L/Titanium, медицинска стомана/титаниум.  
Комплект с 5 бр самопробиващи винтове от материал: титаниева сплав, алуминии 6, ванадий 4, ИСО 5832-3

брой 3
1500,00

11
Костен цимент за черепни дефекти със стандартен визкозитет предназначен за запълване на краниални дефекти. Двойно 
пакетиран, стерилен акрилен прах за ръчно приложение 2 х 20гр и разтвор в стерилна ампула 2 х 7,2гр, с ниска температура за 
полимеризация, ре

брой 3
3600,00
23390,00

Обособена позиция № 98
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1
Синтетична, резорбируема, регенеративна дура, изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 
30х40мм.

брой 2
2200,00

2
Синтетична, резорбируема, регенеративна дура, изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери  
40х60мм.

брой 2
2880,00

3
Синтетична, резорбируема, регенеративна дура, изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери  
60х60мм.

брой 2
3360,00

4
Синтетична, резорбируема, регенеративна дура, изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери  
60х80мм.

брой 2
3600,00

5
Синтетична, резорбируема, регенеративна дура, изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 
80х80мм.

брой 2
4080,00

6
Синтетична, резорбируема, регенеративна дура, изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 
60х140мм.

брой 2
4560,00
20680,00

Обособена позиция № 99
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1
Синтетична, нерезорбируема дура, за главен и гръбначен мозък, изработена от нетъкан материал (полиетилен терефталат и 
диметилсилоксан), имрегнирана със силикон и с фиброва структура, с размери 40х60мм.

брой 4
4320,00

2
Синтетична, нерезорбируема дура, за главен и гръбначен мозък, изработена от нетъкан материал (полиетилен терефталат и 
диметилсилоксан), имрегнирана със силикон и с фиброва структура,  с размери 60х100мм.

брой 4
5280,00

3
Синтетична, нерезорбируема дура, за главен и гръбначен мозък, изработена от нетъкан материал (полиетилен терефталат и 
диметилсилоксан), имрегнирана със силикон и с фиброва структура,  с размери 60х140мм.

брой 4
6240,00
15840,00

Обособена позиция № 100 „ЕЛЕКТРО МЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

Обща стойност за обособена позиция № 97

Обща стойност за обособена позиция № 98

Обща стойност за обособена позиция № 99
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1
Титаниеви клипси за аневризми и съдови малформации, могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 Тесла, 
многократна рестерилизация, 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, нестерилни.

брой 2
3160,00 3360,00

Обособена позиция № 101
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1
Антиадхезивен гел, резорбируем, съставен от N,O –carboxymethylchitosan /NOOC/, биологично съвместим с човешкото тяло, 
съдържащ две спринцовки и пластмасова туба. Температура на съхранение от 2 до 28° С. Количество: 3 мл.

брой 2
3120,00

2
Антиадхезивен гел, резорбируем, съставен от N,O –carboxymethylchitosan /NOOC/, биологично съвместим с човешкото тяло, 
съдържащ две спринцовки и пластмасова туба. Температура на съхранение от 2 до 28° С. Количество: 5 мл.

брой 3
5760,00
8880,00

Обособена позиция № 102
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1
Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 50х50 мм с разстояние между дупките 
0,9см с 4 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробиващи с дължини 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм. 

брой 2
2880,00

2
Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 100х100 мм с разстояние между дупките 
0,9см с 8 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробиващи с дължини 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм. 

брой 2
4800,00

3
Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 100х150 мм с разстояние между дупките 
0,9см с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробиващи с дължини 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм. 

брой 2
5600,00

4
Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 150х150 мм с разстояние между дупките 
0,9см с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробиващи с дължини 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм. 

брой 2
6400,00

5 Самонарезен титаниев винт - всички размери брой 2 240,00

6
Пластина за фиксиране на костно ламбо от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм , диаметър 12мм, 15мм, 17мм и 24 мм, 
6 отвора с 2 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробиващи, с дължини 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм.

брой 3
1800,00
21720,00

Обособена позиция № 103
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1 Краниофиксатори, стерилни, титаниеви (Ti-6AL-4VELi), с размери:  12 мм, 16 мм, 20мм. По един брой в опаковка.  брой 4 2640,00

Обособена позиция № 104
"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД

"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1
Предна шийна стабилизация - шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон с по две стабилизиращи крачета върху 
каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгенопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини 
от 4 до 8 мм.

брой 4
8000,00 9600,00

Обособена позиция № 105
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1
Предна шийна стабилизация - шиен кейдж /поли-етер-етер-кетон/ с вградена титаниева плака и включени 2 винта, 
материалTi6Al4V, с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени 
рентгенопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 8 мм.

брой 4
12720,00

Обособена позиция № 106 „ЕЛЕКТРО МЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД

1

Система за кифопластика, съдържаща еднократна система (тип спринцовка) с компресор за инжектиране с вместимост  30 cc 
(при температура на течността от 10С до 40С), наляганеот 0 до 30 АТМ, с катетър, с големина на балона 10,15,20 мм; 
комплект игли и една опаковка костен цимент 20 гр. с висока рентгеноконтрастност – 30% бариевсулфат, идеално време за 
втвърдяване – 16 минути,време за подготовка – 6 минути, време за работа – 8 минути, екзотермична температура – 67 градуса 
и устойчивост на натиск 99 МРа.                      

брой 4

19200,00 20000,00

Обособена позиция № 107
"ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" 
ООД "ИНФОМЕД" ЕООД

1 Костен цимент за кифопластика и вертебропластика – 20 гр. брой 4 3840,00 8480,00

Обособена позиция № 108

"ИНФОМЕД" ЕООД

"ЕМОНИЯ 
ФАРМАТЕХ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД

1
Биопсична щипка за горна ендоскопия - с овални челюсти и шип, съвместима с диаметър на работния кaнал минимум 2.8мм, 
работна дължина максимум 1550мм, еднократна

брой 10
270,00 500,00

2
Биопсична щипка за горна ендоскопия - с овални челюсти,  съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8мм, 
работна дължина максимум 1550мм, еднократна

брой 10
270,00 500,00
540,00 1000,00

Обособена позиция № 109

"ИНФОМЕД" ЕООД

"ЕМОНИЯ 
ФАРМАТЕХ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД

1
Биопсична щипка за долна ендоскопия - с овални челюсти, съвместима с диаметър на работния кaнал минимум 2.8мм, работна 
дължина максимум 2300мм, еднократна

брой 10
270,00 500,00

2
Биопсична щипка за долна ендоскопия - с овални челюсти и шип,  съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8мм, 
работна дължина максимум 2300мм, еднократна

брой 10
270,00 500,00

Обща стойност за обособена позиция № 101

Обща стойност за обособена позиция № 102

Обща стойност за обособена позиция № 108
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3
Биопсична щипка за гореща биопсия, овални фенестрирани челюсти съвместим с диаметър на работния кaнал минимум 2.8мм, 
работна дължина максимум 2300мм, еднократна

брой 10
775,20 900,00
1315,20 1900,00

Обособена позиция № 110 "ИНФОМЕД" ЕООД

1
Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата максимум 0,3мм, диаметър на отваряне минимум 25мм, 
съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.0мм, работна дължина максимум 1650мм, 10броя в опаковка, 
еднократна, стерилна

опаковка 10
7296,00

2
Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 4мм, диаметър на иглата 23G, съвместим с 
диаметър на работния канал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 1650мм, 5 броя в опаковка

опаковка 10
3996,00

3
Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 6мм, диаметър на иглата  23 G, съвместим с 
диаметър на работния канал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 1650мм,  5 броя в опаковка

опаковка 10
3996,00

4
Граспер за вадене на полипи - трипод, диаметър на отваряне максимум 20мм, съвместим с диаметър на работния кaнал 
минимум 2.8мм, работна дължина максимум 2300мм, еднократен

брой 10
1620,00
16908,00

Обособена позиция № 111 "ИНФОМЕД" ЕООД

1
Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата максимум 0,47мм, диаметър на отваряне максимум 15мм, съвместима с 
диаметър на работния канал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 2300мм, 10броя в опаковка, еднократна, стерилна

опаковка 10
3876,00

2
Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата максимум 0,3мм, диаметър на отваряне максимум 25мм, 
съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.0мм, работна дължина максимум 2300мм, 10броя в опаковка, 
еднократна, стерилна

опаковка 10
7296,00

3
Полипектомична примка - овална, монофиламентна, дебелина на жицата максимум 0,3мм, диаметър на отваряне максимум 
15мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 2300мм, 10броя в опаковка, 
еднократна, стерилна

опаковка 10
7200,00

4
Полипектомична примка - овална, монофиламентна, дебелина на жицата максимум 0,3мм, диаметър на отваряне максимум 
25мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 2300мм, 10броя в опаковка, 
еднократна, стерилна

опаковка 10
7200,00
25572,00

Обособена позиция № 112 "ИНФОМЕД" ЕООД

1
Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 3мм, диаметър на иглата 23 G, съвместим с 
диаметър на работния кaнал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 2300мм, 5 броя в опаковка

опаковка 10
3996,00

2
Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 4мм, диаметър на иглата 23 G, съвместим с 
диаметър на работния кaнал минимум 2.8мм, работна дължина максимум 2300мм, 5 броя в опаковка

опаковка 10
3996,00
7992,00

Обособена позиция № 113 "ИНФОМЕД" ЕООД

1
Биполярна сонда за коагулация, външен диаметър на върха 10Fr, съвместима с диаметър на работния канал минимум 3.2мм, 
работна дължина максимум 3500мм, еднократна

брой 5
2805,00

Обособена позиция № 114 "ИНФОМЕД" ЕООД

1
Форцепс за хемостаза, ротационен, диамерър на отваряне максимум 4мм, съвместим с диаметър на работния канал минимум 
3.2мм, дължина на работния канал максимум 2300мм, еднократен

брой 5
2283,60

Обща стойност за обособена позиция № 112

Обща стойност за обособена позиция № 109

Обща стойност за обособена позиция № 111

Обща стойност за обособена позиция № 110
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