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ДОГОВОР 
за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски 

лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална 

Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина и  

метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ 

„Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години 

 

 Днес, 14.03.2016 г. в гр. Варна, между:  

 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  

бул. „Христо Смирненски“ №1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, представлявано от проф. д-р 

Жанета Георгиева, д.м.- Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова- Директор ИД, 

упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от 

законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013г. на 

Нотариус Светлана Стойчева, вписана в Нотариалната камара с рег. №193, с район на действие -  

РС-Варна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ от една страна и 

  „Молекюлар Солушънс България” ЕООД, ЕИК 201767287, със седалище и адрес на 

управление гр. София, пк 1784, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д,  представлявано ЗАЕДНО 

от Управителите Томислав Стоянов Занев и Мартин Георгиев Савов, наричани за краткост 

ПРОДАВАЧ, на основание чл. 41 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли правото на собственост на КУПУВАЧА върху стоки, 

които ще се описват подробно по количество, вид и стойност в периодични заявки, изготвени от 

КУПУВАЧА, съгласно Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на 

Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено в 

Приложение 1 към настоящия договор. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.4. Максималната стойност на договора е 5 449 148,20 (пет милиона, четиристотин четиридесет и 

девет хиляди, сто четиридесет и осем лева, и двадесет стотинки) с включен ДДС, изчислена въз 

основа на максимално заявените количества, описани в Приложение 1 към настоящия договор.  

Чл.5. Единичната цена на стоките по договора е определена при условията на доставка до краен 

получател, с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до 

адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в чл.11 от настоящия договор. 

III. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и  е със срок на действие 24 (двадесет и 

четири) месеца или до достигане на максималната стойност на договора, посочена в чл.4. 

Независимо от настъпването на срока, Договорът запазва действието си и обвързва страните 

помежду им до достигане на сумата, посочена в чл. 4. 

IV. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 

страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА:  IBAN: BG88 UNCR 7000 1521 7340 21, BIC: 

UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк” АД. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми 

КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок 
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от 3 (три) дни от датата на промяната. 

Чл.8. Заплащането на стоките се извършва, съгласно Приложение 1 към договора и след 

представяне на следните документи: 

1. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА; 

2.  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който са описани Ref. №, LOT № 

и срок на годност на всяка стока/медицинско изделие. 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

представяне на документите по чл. 8. 

V. ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да доставя стоките, предмет на настоящия договор, в срок до  

72 (седемдесет и два) часа, считано от часа на приемане от ПРОДАВАЧА на подадената от КУПУВАЧА 

конкретна писмена заявка. 

Чл.11. Място на доставяне на стоките, предмет на този договор, е медицински склад на КУПУВАЧА 

на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” №1. 

Чл.12. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне и подписването на приемо-

предавателния протокол, посочен в чл. 8. 

Чл.13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, 

съгласно приемо-предавателния протокол. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките на мястото за доставяне в уговорения срок, в 

съответния вид, количество и качество. 

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава при доставянето на стоките да представи на КУПУВАЧА 

документите, изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

Чл.16. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 (двадесет и четири) 

часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да я изпълни точно. 

(2) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да 

закупи заместваща стока, като ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и дължи на 

КУПУВАЧА разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената, определена по реда 

на Раздел II от настоящия договор, установена със съответните счетоводни документи. 

(3) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не извърши доставката в срок до 72 часа, той дължи на 

КУПУВАЧА неустойка в размер на стойността на неизпълнената заявка. 

Чл.17. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с 

писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА. 

Чл.18. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. Да предостави на ПРОДАВАЧА по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена 

заявка за доставка, която следва да съдържа минимум следната информация - наименование на 

стоките, единични цени и заявено количество; 

2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество, 

качество и цена на посоченото в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, и да ги прегледа. 

3. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

4. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА.  
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VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. 

Чл.19. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

КУПУВАЧА. 

Чл.20. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че 

те са получени на посочената дата, в съответния вид, количество и качество. 

IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ. 

Чл.21. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 

стандарти на производителя. 

Чл.22. Към момента на доставяне на стоките следва да е изтекъл не повече от 30 (тридесет) % от 

срока им на годност, даден от техния производител. 

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

1. Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

Чл.24. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в  

7 (седем) дневен срок от констатирането им. 

Чл.25. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 

такива се отбелязват в приемо- предавателния протокoл. 

Чл.26. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на получените стоки, 

техния производител и каталожен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 

КУПУВАЧА. 

Чл.27. В 5- (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на 

КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.28. При констатирани недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 48 (четиридесет и осем) 

часа от получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

Чл.29. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на стоките, които ще бъдат доставяни при 

изпълнение на настоящия договор и че не му е известно към датата на сключване на договора трети 

лица да имат или да претендират да имат права върху същите. 

Чл.30. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в изпълнение 

на договора цена по конкретната заявка, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от 

стойността на заявката, с включен ДДС. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.31. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл.14, чл.21, чл.22 и чл.28 

от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 % (пет процента) от 

дължимата сума за всяко отделно неизпълнение . 

Чл.32. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети страни, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ 

прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има право 

да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 

Чл.33. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 

изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в разумен 

срок. 
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XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл.34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.35. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила,  е длъжна да уведоми писмено 

насрещната страна в 3 (три)- дневен срок от настъпването на събитието, причинило невъзможността 

за точно изпълнение. 

Чл.36. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава 

на непреодолима сила. 

Чл.37. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.  

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.38. Настоящият договор  се прекратява: 

38.1. при изтичане на срока му; 

38.2. в случай на системно неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА. 

XIV. СПОРОВЕ. 

Чл.39. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават по 

приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за 

решаване пред компетентния български съд. 

Чл.40. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

XV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.41. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение и се представя в една от 

формите, посочени в чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение по настоящия договор е в размер на  

3 (три) % от стойността, посочена в чл. 4 без ДДС. 

Чл.42. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на всички 

задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора. 

Чл.43. КУПУВАЧЪТ не дължи лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията за изпълнение 

на договора е престояла у КУПУВАЧА, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.44. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за 

изпълнение на настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи: 

1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна 

на ПРОДАВАЧА; 

2. За компенсиране на разлики в цените, когато е извършена доставка на стоки по реда на чл.16, 

ал.2; 

3. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА. 

Чл.45. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в пълен размер или 

частично, в срок до 3 (три) работни дни след изпълнението на последното задължение на 

ПРОДАВАЧА по настоящия договор, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното 

пълно или частично усвояване от КУПУВАЧА. 

Чл.46. КУПУВАЧАТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да 

търси обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.47. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на 

договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА 





№ по ред Наименование Производител и каталожен номер
Мерна 

единица

Отложено 

плащане в 

дни

Срок на 

доставка в 

часове

Брой за 

две 

години

Единична цена за 

брой/комплект в 

лева с ДДС

Стойност в лева 

с ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

61

Разклонено главно тяло на абдоминален стент-графт. Материал на стент - неръждаема 

стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Закотвящи се корони против миграция. 

Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 82, 96, 111, 125 и 140 мм. При диaметър 

36 мм: 95, 113, 131, 149 см. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно 

покритие и размери от 18Fr до 22Fr, в зависимост от големината на стент-графта и работна 

дължина 41 см. Наличие на 4 златни маркера в проксмиалната част на 2 мм от началото на 

графта, и един златен маркер в дисталната част за по-точно позициониране на 

контралатералното краче. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране 

преди пълното разгръщане на стент-графта.

Cook Medical / TFFB-22-82-ZT брой 60 72 10 10 200,00 102 000,00

62

Илиачни крака за стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на 

графта - тъкан полиестер. Диаметри: 9, 11, 13, 16, 20 и 24 мм на дисталната част и работна 

дължина на иличен крак: 39, 56, 74, 90, 107 и 122 мм, в зависимост от диаметъра. Размер 

на интродюсера - 14Fr и 16Fr, в зависимост от диаметъра на илиачния крак и работна 

дължина 71 см.

COOK Medical / ZSLE-9-39-ZT брой 60 72 20 3 150,00 63 000,00

63

Удължител на абдоминален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, 

материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 

39 мм и 58 мм. При диaметър 36 мм: 50 и 73 мм дължини. Интродюсер с вътрешен лумен 

от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18Fr до 20Fr, в зависимост от 

големината на стент-графта.

Cook Medical /  ESBE-22-39 брой 60 72 8 9 600,00 76 800,00

64

Проксимален компонент на торакален стент-графт. Графтът да е изработен от тъкан 

полиестер. Стентовете да са изработени от нитинол. Диаметри: от 18 мм до 46 мм. 

Дължини: от 105 мм до 233 мм, в зависимост от диаметъра. Инртродюсер с външно 

хидрофилно покритие и размер 16Fr до 20Fr, в зависимост от размера на стент-графта. 

Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на 

стент-графта. Закотвящи се корони против миграция.

Cook Medical /  ZTA-P-18-105 брой 60 72 8 15 600,00 124 800,00

65

Удължител на торакален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал 

на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 28 мм - 42 мм. Интродюсер с вътрешен лумен от 

PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 20Fr до 22Fr, в зависимост от големината 

на стент-графта.

Cook Medical /  TBE-22-80-PF брой 60 72 8 9 600,00 76 800,00

66

Стент за аортна дисекация - тип Б. Дължина 4 мм, 6 мм и 8 мм, с диаметри 36 мм и 46 мм. 

Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на 

стента.

Cook Medical / GZSD-36-82-2 брой 60 72 8 6 000,00 48 000,00

67

Водач тип - мандрил, от неръждаема стомана, със златен рентгенопозитивен и гъвкав 

връх. Диаметър 0.035". Дължина на гъвкавия връх - 4 см. Дължина на водача 260 см или 

300 см. Възможност за прав и извит връх.

Cook Medical /  TSCMG-35-260-

LESDC
брой 60 72 30 144,00 4 320,00

към договор №6340, сключен на 14.03.2016 г., между МБАЛ "Света Марина" ЕАД и „Молекюлар Солушънс България” ЕООД, за периодични доставки на медицински консумативи и 

реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по 

Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина и  метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от 

страна на възложителя, за период от две години

Приложение 1
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68

Балон-катетър за временно затваряне на големи съдове или за експанзия на аортна 

протеза. Размери на катетъра: 9.0Fr/120 см, 10.0Fr/120 см и диаметър на балона: 32/40 мм 

(30 и 40mL). Препоръчителен интродюсер: 12/14Fr. Съвместим с водач - 0.035". Балон за 

временна емболизация на аорта или за експанзия на аортна протеза. Размери на катетъра 

– 10F при 100 см и 120см дължина. Препоръчителна големина на интродюсера - 14Fr. 

Съвместим с водач - 0.035". Максимален диаметър на балона при раздуване - 32 мм и 

40мм (34 сс и 40 cc).

COOK Medical / CODA-2-9.0-35-

120-32
брой 60 72 10 960,00 9 600,00

69

Невроваскуларен водач с диаметър 0.014", хифрофилно покритие и хибридна технология - 

от платина и неръждаема стомана. Специален атравматичен връх 0.012" от платина. 

Дължина - 200 см. Варианти - мек и съпорт, дължина на рентгеноконтрастност - 6 см, 

двуслоен хифрофилен полимер и специално PTFE покритие.

MicroVention/GW1420040 брой 60 72 50 900,00 45 000,00

70 Скачващ микроводач с тефлоново покритие. Диаметър 0.014" и дължина 115 см. MicroVention/GW14100EX брой 60 72 10 720,00 7 200,00

71

Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие с дължина100 см. Дължина на 

микрокатетъра - 150/156см. Вътрешен диаметър 0.017"/0.021"/0.027", външен диаметър в 

проксимална/дистална част съответно: 2,4Fr/1,7Fr, 2,5Fr/2,0Fr и 3,1Fr/2,6Fr. Варианти на 

върха: прав/45o/90o/извит. Атравматичен объл връх с два маркера.

MicroVention/MC172150S брой 60 72 24 1 800,00 43 200,00

72

Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие и хибриден дизайн. Контрол на 

избутване/издърпване 1:1. Дължина - 156 см и 167 см, вътрешен диаметър - 0.0165". 

Външен диаметър в проксимална/дистална част съответно: 2,1Fr/1,6Fr. Мек атравматичен 

връх с два маркера.

MicroVention/MC162156S брой 60 72 10 1 800,00 18 000,00

73

Невроваскуларна водеща система - водещ катетър и вътрешен катетър. Водещ катетър: 

външен/вътрешен диаметър съответно: 5Fr/0.059" и 6Fr/0.071". Дължина: 95 см и 7 см 

дистален гъвкав връх. Вътрешен катетър: 4Fr/0.041" и 5Fr/0.048", с дължина 117 см, 

хидрофилно покритие 15 см и дистален гъвкав връх 7 см, максимално налягане - 

750/1000psi. По 3 конфигурации на водещ и вътрешен катетър.

MicroVention/GC595STJB брой 60 72 20 576,00 11 520,00

74

Катетър за дистален достъп 5Fr, проксимален и дистален външен диаметър: 0,068"/1,7 мм, 

вътрешен диаметър: 0,055". Работна дължина: 115/125 см, дължина на дистален връх - 17 

см, прав връх.

MicroVention/DA5115ST брой 60 72 10 1 776,00 17 760,00

75

Невроваскуларен разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие; Диаметър 

на балона: 4,00 мм, дължина на балона: 10/15/20 мм, дължина на дисталния връх - 5 мм. 

Независим лумен за водач 0.014". Допълнителен отвор на върха за прочистване на 

въздуха. 

MicroVention/BC0410C брой 60 72 6 1 920,00 11 520,00

76

Невроваскуларен екстра-разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие; 

Диаметър на балон: 4,00 мм, дължина на балона - 11 мм, дължина на дисталния връх - 5 

мм. Независим лумен за водач 0.014". Допълнителен отвор на върха за прочистване на 

въздуха. 

MicroVention/BC0411XC брой 60 72 4 1 920,00 7 680,00

77
Емболизираща система от платина. Диаметри: 3-6/6-10/10-15/15-20 мм и дължини: 

6/10/15/20/30/40/60 см. Външен диаметър: 0.011"/0.012"/0.014".
MicroVention/ VFC030606-V брой 60 72 20 1 998,00 39 960,00

78
Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена хеликоидална спирала. Размер 

10. Диаметри: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 1/2/3/4/6/8/10/15/20/30 см.
MicroVention/100152H2HS-V брой 60 72 40 2 220,00 88 800,00
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79

Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена спирала за оформяне и 

запълване. Време - 30 минути. Размери: 10 и 18. Диаметри: 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и 

дължини: 2/4/5/6/8/10/12/15/17/19/28/31/33/36 см за размер 10, диаметър 

6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20 мм и дължина 19/23/27/31/36/39/43/44/45/47/48/50 см 

за размер 18.

MicroVention/100202HFRM-V брой 60 72 40 2 550,00 102 000,00

80

Система за отделяне на невроваскуларни емболизационни спирали - стандартни и с 

хидрогел. Време за отделяне 0,75 секунди. С визуална и звукова сигнализация, без 

свързващи кабели.

MicroVention/VG501 брой 60 72 20 180,00 3 600,00

81

Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Брой на нишките - 16. По 4 

рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част, рентгеноконтрастна двойно 

хеликоидална нишка и 0,8 мм клетка разстояние между стратове. Покриване на шийката 

до 28%. Диаметър от 3,5 мм до 5,5 мм: 3,5х17; 3,5х22; 4,5х18; 4,5х23; 4,5х32; 5,5х30; 5,5х33. 

Възможност за обратно връщане при разположение на стента в микрокатетъра до 3 мм.

MicroVention/212517-CAS брой 60 72 5 8 700,00 43 500,00

82

Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Три рентгеноконтрастни 

хеликоидални нишки и 1,5 мм клетка разстояние между стратове. Разширени краища с по 

3 рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част. Диаметър 2,5 мм и 3,5 мм. 

За диаметър 2,5 мм и диаметър на съда 2,00 мм съответно обща/работна дължина: 14/10; 

18/14; 24/20; 36/32 мм. Възможност за обратно връщане на стента 80%.

MicroVention/172010-CASJ брой 60 72 5 8 700,00 43 500,00

83

Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на 

потока с дизайн 16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента. По четири 

атравматични краища във всяка част на системата. По 4 рентгеноконтрастни маркери в 

дисталната и проксималната част и маркер на върха на водача. Рентгеноконтрастни 

хеликоидални нишки, обозначаващи работната дължина. Диаметър при пълно 

разтваряне: 3,5/4/4,5/5/5,5 мм. При диаметър 3,5 мм, външен диаметър 3,00 мм 

съответно обща/работна дължина: 16/10; 22/17; 30/24; 40/34; 54/49 мм. Възможност за 

обратно връщане на стента 50%.

MicroVention/FRED3507 брой 60 72 5 20 160,00 100 800,00

84

Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на 

потока с дизайн 16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента. По четири 

атравматични краища във всяка част на системата. По 4 рентгеноконтрастни маркери в 

дисталната и проксималната част. Рентгеноконтрастни хеликоидални нишки, 

обозначаващи работната дължина. Съвместим с микрокатетър с вътрешен диаметър 

0,021". Диаметър при пълно разтваряне: 2,5/3,0 мм. При диаметър 2,5 мм, в съд 2,00 мм 

съответно работна/обща дължина: 11/15; 17/21; 28/32; 35/38 мм. Възможност за обратно 

връщане на стента 50%.

MicroVention/FREDJR2508 брой 60 72 5 20 160,00 100 800,00

85

Течна емболизационна система, включваща предварително заредени спринцовки с 

преципитираща хидрофобна течност и DMSO (по 1ml всяка), адаптери за микрокатетри и 

за невроваскуларни балони. Вискозитет 25%, 30% и 35%. Ренгеноконтрастност с йоден 

компонент, ковалентно свързан към полимер.

MicroVention/LEN10250 брой 60 72 20 3 600,00 72 000,00

86

Система за механична тромбекстракция, съставена от свързани сфери - тип "цвете", 

функционално независими една от друга. Брой на сферите: от 3 до 5, диаметър: 3/4/6 мм и 

дължина: 15/20/24/30/44 мм. Рентгеноконтрастен връх. Без време за изчакване за 

интегриране на тромба. Съвместим с микрокатетър с вътрешен диаметър 0,017".

MicroVention/ER173015 брой 60 72 6 10 560,00 63 360,00
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Коронарен РТCА полу-разтеглив балон катетър - RX; съвместим с водач 0,014“/0,36 мм и 

водещ катетър: 5Fr/1,40 мм. Материал на балона - Polyamide Elastomer, Hypotube 

проксимален дизай на шафта, диаметър на шафта: проксимално 2,0Fr, дистално 2,362Fr. 

Полезна дължина - 142 мм, хидрофилно покритие W-II, профил на преминаване на лезия -  

0.018" / 0,46 мм. Дължини: 10, 15, 20, 25 и 30 мм, диаметри: 1,50, 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 

и 4,00 мм.

Biosensors /  PWR-1510 брой 60 72 200 240,00 48 000,00

88

Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с дозировка 15,6 μg/ 

мм, и биоразградим полимер полилактид (PLA). Водач: 0,014“, дизайн - квадратична 

връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0,12 мм и модел с 6 или 9 корони, Ro 

маркери 90 см и 100 см от върха, профил на преминаване на лезия - 0,016“, диаметър на 

шафта: проксимално 2,1Fr, дистално 2,4Fr/2,6Fr, хидрофилно покритие W-II. Полезна 

дължина - 142 см. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1,56 мм, радиална сила > 

0,67 bar/500 ммHg. Дължини: 8/11/14/18/24/28/33/36 мм, диаметри: 

2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4.00 мм.

Biosensors /  BMXP-2208 брой 60 72 500 920,00 460 000,00

89

Саморазгъващ се медикамент-излъчващ бифуркационен коронарен стент. Медикамент - 

биолимус А9 с дозировка 21,3 μg/ мм и биоразградим полимер полилактид (PLA). Водач: 

0,014“, дизайн: рингообразна права връзка с дебелина 160μm (0.0063”) и модел с 12 или 

13 корони, Ro маркери 100 см и 110 см от върха, профил на преминаване: 0.064" / 1,63 мм, 

диаметър на шафта: проксимално 2,0Fr; хидрофилно покритие на дисталния шафт, 

полезна дължина - 137 см, радиална сила > 0,67 bar / 500 ммHg. Дължини: 11/14 мм, 

диаметри: 3,00/3,50 мм.

Biosensors / AXBF-3011 брой 60 72 10 1 200,00 12 000,00

90

Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с дозировка 15,6 μg/ 

мм - аблуминално покритие. Водач: 0,014“, дизайн: квадратична връзка с "S" образни 

конектори с дебелина на стратове 0.0047“/0,12 мм и модел с 6 или 9 корони, Ro маркери 

90 см и 100 см от върха, профил на преминаване на лезия - 0.018“/0,46 мм, Диаметър на 

шафта: проксимално 2,0Fr, дистално 2.6Fr/2.8Fr; хидрофилно покритие W-II, полезна 

дължина - 142 см; радиална сила > 0.67 bar / 500 ммHg. Възможност за отваряне на клетка 

на стратове - 1,56 мм. Дължини: 8/11/14/18/24/28/33/36 мм, диаметри: 

2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4,00 мм.

Biosensors / BFR1-2208 брой 60 72 50 920,00 46 000,00

91

Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент/Покритие - Паклитаксел/(3μg/ 

мм²), съвместим с водач 0,014“, RX дизайн, диаметър на шафта: проксимално 1,8Fr, 

дистално 2,5Fr, полезна дължина - 140 мм. Дължина на дисталния връх - 5 мм, профил на 

върха - 0.016’’. Дължини: 15/20/25/30 мм, диаметри: 2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,50/4,00 

мм.

Biosensors / BSTR-2015 брой 60 72 100 1 080,00 108 000,00

92

Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез 

екстраваскуларен, водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 1,3 ± 2,3 

минути. Размери: 5Fr - сив, 6Fr, 7Fr - зелен.

Biosensors / MX6721 брой 60 72 30 300,00 9 000,00

93

Тромб-аспирационен катетър 6Fr, 7Fr, ефективна дължина - 140 см. Хидрофилно покритие 

на дисталните 30 см. Наличие на водач с максимален външен диаметър 5,1Fr/5,7Fr. 

Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър: за 6Fr - 0.070” (1,78 мм), за 7Fr - 

0.080” (2,03 мм). Външен диаметър: (дистален/проксимален): за 6Fr - 3,9Fr/1,30 мм, за 7Fr - 

4,5Fr/4,6Fr (1,50/1,52 мм), вътрешен диаметър: (дистален/проксимален): за 6Fr - 

3,0Fr/3,3Fr (1,00/1,10 мм), за 7Fr - 3,6Fr/3,9Fr (1,32/1,90 мм).

Biosensors / T2R6SA4F брой 60 72 30 576,00 17 280,00
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Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент/Покритие: Паклитаксел/(3μg/ 

мм²), съвместим с водач 0,014“. Материал на балона: Polyamide/Nylon, OTW коаксиален 

дизайн. Диаметър на шафта: просимално 3,8Fr, медиално: 3,8Fr, дистално 3,1Fr, полезна 

дължина - 120/150 мм, хидрофилно покритие на дистална част. Двукратно сгъване на 

балона за 2.00 мм, трикратно за размери от 2,50 мм - 4,00 мм. Дължини: 40/80/120/150 

мм, диаметри: 2,00/2,50/3,00/3,50/4,00 мм.

Biosensors / BPTH-14-2040L брой 60 72 100 1 080,00 108 000,00

95

Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент/Покритие - Паклитаксел/(3μg/ 

мм²), съвместим с водач 0,035“. Материал на балона: Polyamide/Nylon, билуменен OTW 

дизайн. Диаметър на шафта: полезна дължина - 80/135 мм, хидрофилно покритие на 

дистална част, сгъване на балона: 4-кратно за 4,00 и 5,00 мм, 5-кратно за размери от 6,00 

мм до 8,00 мм. Дължини: 20/40/60/80/100/120/150 мм, диаметри: 

4,00/5,00/6,00/7,00/8,00 мм.

Biosensors / BPTH-35-4020S брой 60 72 80 1 080,00 86 400,00

96

Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач 0.035". D-лумен за бърза 

инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Специално Pliaform покритие 

намаляващо триенето и улесняващо преминаването, Starcast краища за подсилено 

повторно събиране. Диаметри: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 мм. Дължини: 2/4/8/10/12/14 см. 

RBP: 15/12/11/8 ATM. Препоръчителен интродюсер - 5/6/7Fr. Дължинa на катетърa: 80 см 

и  135 см.

COOK Medical / PTA5-35-80-3-2.0 брой 60 72 40 450,00 18 000,00

97

Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач 0.018", изработен от 

найлон с D-лумен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Диаметри: 

3/4/5/6/7/8 мм. Дължини: 2/4/6/8/10 см. Препоръчителен интродюсер: 4Fr (5,0Fr за 

дължини на балона 6/8/10 см - при вариант с 80 см дължина. RBP - 14 ATM. Дължинa на 

катетърa - 80 см и 135 см.

COOK Medical / PTA4-18-80-3-2 брой 60 72 40 450,00 18 000,00

98

Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач 0.014", изработен от 

найлон с 40 см хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална периферно сменяема 

система. Диаметри: 2/2.5/3/4 мм. Дължини: 2/4/6/8/10/12/16/20 см. Препоръчителен 

интродюсер  4,0Fr; RBP - 16 ATM. Дължинa на катетъра: 110 см и 170 см.

COOK Medical / PTAX4-14-110-2-2 брой 60 72 10 600,00 6 000,00

99

Ултра нископрофилен балон-катетър съвместим с водач 0.014". Хидрофилно покритие в 

дисталните 15 см. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо 

преминаването. Диаметри: 1,5/2/2,5/3 мм. Дължини: 2/3/4/6/8/10/12 см. Препоръчителен 

интродюсер - 3,0Fr, съвместим с водач 0.014. RBP - 16 ATM. Дължинa на катетър: 50 см, 90 

см и 150 см.

COOK Medical / PTA3-14-50-1.5-2 брой 60 72 40 450,00 18 000,00

100

Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема 

стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. 

Найлонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; 

Съвметим с водач 0.035"/0.038". Конфигурации: 

JB1/JB2/JB3/DAV/H1/VERT/SIM1/SIM2/VTK/WNBG/KMP/ 

TEGT/MPA/C1/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурацията: 65/80/90/100/125/ 

см.

COOK Medical / HNBR4.0-35-100-

P-NS-JB1
брой 60 72 60 90,00 5 400,00
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Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема 

стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. 

Найлонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери/Диаметър: 

3Fr/0.096 мм, 4Fr/1.40 мм, 5Fr/1,68 мм. Конфигурации: Cerebral 

(H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/VTK/VERT, 0), Visceral (C1/C2/DAV/KMP/MPA/RIM/TC/TC-

BNK/TEGT/VERT/VS/VS1/VS2/0), Contralateral (RIM/C2/VS/VS1/VS2/TC/TC-BNK), Uterine 

(C2/RUC/TC/TC-BNK/ 0), Multupurpose (DAV/KMP/MPA/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-

SHTL). Дължини според конфигурацията: 40/65/75/80/90/100/120/125/135 см.

COOK Medical / SCBR4.0-38-100-P-

NS-JB1
брой 60 72 60 132,00 7 920,00

102

Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана, позволяваща високи нива на тласък. 4 

рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и хидрофилно покритие на 

дисталната част - 40см. Размери и конфигурации: прав/извит – 2,6Fr и дължини - 65, 90, 

150 см, прав/извит - 4,0Fr и дължини 90, 135, 150 см.

COOK Medical / CXI-2.6-18-65-P-

NS-0
брой 60 72 20 480,00 9 600,00

103

Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 

рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45 см, интродюсер: 

4/5/6/7/8/9Fr, съвместим с водач 0.018"/0.035". Вътрешен диаметър на дезиле инч/ мм: 

4Fr - 0,0595/1,51, 5Fr - 0,074/1,88, 6Fr - 0,087/2,21, 7Fr - 0,100/2,54, 8Fr - 0,113/2,87, 9Fr - 

0,126/3,20. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.

COOK Medical / KCFW-4.0-18/35-

45-RB-ANL0-HC
брой 60 72 10 288,00 2 880,00

104

Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 

рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължини: 90/110 см, 

интродюсер: 4/5/6Fr, съвместим с водач 0.018"/0.035", вътрешен диаметър на дезиле инч/ 

мм: 4Fr - 0,0595/1,51, 5Fr - 0,074/1,88, 6Fr - 0,087/2,21. Конфигурация на върха: Straight, 

Multipurpose, Renal Double.

COOK Medical / KCFW-4.0-18/35-

90-RB-ANL0-HC
брой 60 72 20 444,00 8 880,00

105

Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология за контралатерален 

достъп. Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. 

Вътрешен диаметър инч/ мм: 5Fr - 0,081/2,06, 6Fr - 0,087/2,21, 7Fr - 0,100/2,54, 8Fr - 

0,113/2,87. Дължина на дилататора - 47 см. Конфигурация на върха: 180° кривка.

COOK Medical / KCFW-5.5-38-40-

RB-BLKN-HC
брой 60 72 40 408,00 16 320,00

106

Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 

рентгеноконтрастен дистален връх. Интродюсер: 4/5/6/7/8/9Fr, вътрешен диаметър на 

дезиле инч/ мм: 4Fr - 0,0595/1,51, 5Fr - 0,074/1,88, 6Fr - 0,087/2,21, 7Fr - 0,100/2,54, 8Fr - 

0,113/2,87, 9Fr - 0,126/3,20. Дължини: 55/70/90 см; Дължина на дилататора: 56,3/71,3/91,3 

см. Съвместим с водач: 0.035"/0.038".

COOK Medical / KCFW-4.0-35-55-

RB-RAABE
брой 60 72 40 222,00 8 880,00

107

Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Размер: 4Fr - 

вътрешен диаметър 0.059"/1,5 мм, 5Fr - вътрешен диаметър 0.074"/1,9 мм, 6Fr - вътрешен 

диаметър 0.087"/2,2 мм, 7Fr - вътрешен диаметър 0.100"/2,5 мм.Дължини: 7 см - 4/5/6Fr, 

13 см - 4/5/6/7Fr, 23 см - 4/5/6/7Fr. Съвместим с водач 0.018"; размер/дължина на игла: 

21G/4 см или 2,5 см.

COOK Medical / KCFN-6.0-18-7-

RA2.5-HC
брой 60 72 50 144,00 7 200,00

108

Микропунктурен интродюсер сет - 4/5Fr. Игла: 21G/7 см. Диаметър на водача: 0.018". 

Външна дължина на катетъра - 10см. Водач от неръждаема стомана или нитинол с 

дължина 40 см.

COOK Medical / MPIS-401-NT-SST брой 60 72 50 174,00 8 700,00

109

Сет за ретрограден достъп през артерия дорзалис педис. Специален интродюсер с клапа 

Check-Flo, външен диаметър 4Fr, вътрешен диаметър 2,9Fr, дължина - 7 см, съвместим с 

водач 0.018", дължина на водача - 40 см, игла - 21G/4 см.

COOK Medical / MPIS-401-10.0-SC-

NT-SST
брой 60 72 10 174,00 1 740,00
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Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент с индикации за стентиране на 

SFA/Феморопоплитеална артерии. Медикамент - паклитаксел. Материал - нитинол със Z-

клетъчен дизайн на стента, дължина на системата: 80/125 см, диаметър на стента - 5/6/7/8 

мм, дължина на стента - 40/60/80/100/ 120 мм, съвместим с водач 0.035″. 

COOK Medical / ZIV6-35-80-5.0-40-

PTX
брой 60 72 10 2 880,00 28 800,00

111

OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за 

стентиране на илиачна/SFA/феморопоплитеална артерии. Материал/дизайн на стент - 

нитинол / отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера. Дължина на 

системата - 80/125 см, диаметър на стента - 5/6/7/8/9/10 мм, дължина на стента -  

20/30/40/60/80/100/120/140/170/200 мм, съвместим с водач 0.035″.

COOK Medical / ZFV6-80-5-2.0 брой 60 72 100 1 164,00 116 400,00

112

RX/OTW премонтиран балонно-разтварящ се периферен стент с индикации за стентиране 

на ренални/периферни артерии. Материал/дизайн на стент - неръждаема 

стомана/хибриден дизайн. Дължина на системата: 80/135 см, диаметър на стента - 

3/4/5/6/7/8 мм. Дължина на стента - 12/16/20/24/30/40/60 мм, съвместим с водач 

0.014"/0.018″/0.035".

COOK Medical / FOV535-35-80-4-

12
брой 60 72 50 1 140,00 57 000,00

113

Медикамент-излъчващ периферен стент за BTK (Below-the-knee). Медикамент - биолимус 

А9 с дозировка 15,6 μg/ мм и биоразградим полимер полилактид (PLA). Водач: 0,014“, 

дизайн - квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0,12 мм и модел 

с 6 или 9 корони, Ro маркери 90 см и 100 см от върха, профил на преминаване на лезия - 

0,016“, диаметър на шафта: проксимално 2,1Fr, дистално 2,4Fr/2,6Fr, хидрофилно 

покритие W-II, полезна дължина - 142 см. Възможност за отваряне на клетка на стратовете - 

1,56 мм, радиална сила > 0.67 bar/500 ммHg. Дължини - 8/11/14/18/24/28/33/36 мм, 

диаметри - 2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4,00 мм.

Biosensors / BMXBTK-2208 брой 60 72 20 1 164,00 23 280,00

114

Саморазгъващ се нитинолов стент за стентиране на илиофеморална вена. Диаметър: 14/16 

мм, дължина: 60/100/140 мм. Съвместим с дезиле 7Fr. Водещ катетър с 4 броя златни 

маркери във всеки край. Монтиран на флексорен интродюсер. Варианти на система за 

доставяне 80 см и 120 см.

COOK Medical / ZVT7-35-80-14-

6.0
брой 60 72 10 3 360,00 33 600,00

115

Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален 

интродюсер, хидрофилен дилататор и трипътно кранче. Възможност за изтеглянe на 

филтъра през феморален/югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 жички. Максимален 

диаметър на филтъра - 30 мм. Дължина на филтъра - 48 мм. 7Fr интродюсер с 

рентгеноконтрастен връх. Дезиле - 8,5Fr и дължина - 65 см.

COOK Medical / IGTCFS-65-2-UNI-

CELECT
брой 60 72 10 2 820,00 28 200,00

116

Стандартен водач от неръждаема стомана с тефлоново покритие. Наличие на специален T-

J връх за минимизиране на трвами. Прав и извит - с радиус на кривка: 1,5, 3, 7,5 и 15 мм. 

Диаметри: 0.018"/0.021"/0.025"/0.032"/0.035"/0.038". Дължини - 145/180/260 см.

COOK Medical / TSF-18-145 брой 60 72 40 86,40 3 456,00

117

Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-

твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7,5. 

Дължини - 145/180/260 см, диаметри - 0.025"/0.032"/0.035"/0.038".

COOK Medical / THSF-35-145-

ASG/AES/AUS1
брой 60 72 40 168,00 6 720,00

118
Периферен роудрънър водач с нитинолов мандрил, AQ хидрофилно покритие и платинен 

връх. Диаметър: 0.035"/0.038" и дължини според вида на върха - 80/145/180/260 см.
COOK Medical / RFPC-35-145 брой 60 72 40 126,00 5 040,00

119

Периферен роудрънър хидрофилен водач. Нитинолов с волфрам-импрегниранa 

полиеретановa обвивка. Стандартен/Твърд - прав или с кривка. Дължина на изтънен връх: 

14 см. Диаметри - 0.018"/0.025"/0.035"/0.038", дължини - 80/150/180/260/320 см.

COOK Medical /  HPW-18-80 брой 60 72 40 180,00 7 200,00
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Микроводач с мандрил от неръждаема стомана. Специално изработен връх улесняващ 

проходимостта с различна твърдост - 6/12/18/25g. Диаметър: 0.014", дължина на водача - 

135/190/300 см.

COOK Medical / CMW-14-135-6G брой 60 72 10 396,00 3 960,00

121

Микроводач от нитинол с дистален връх от паладий за допълнителна визуализация, 

позволяващ високоефективна маневреност и съпорт. Варианти: ангулиран и за оформяне. 

Диаметър: 0.014", дължини - 135/190/300 см.

COOK Medivcal / HMW-14-135-ST брой 60 72 10 504,00 5 040,00

122

Емболизационни частици за перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и 

артериални/венозни малформации. Размер на частиците в микрони по опаковка/цвят: (90-

180/черен, 180-300/зелен, 300-500/лилав, 500-710/червен, 710-1000/син, 1000-

1400/оранжев, 1400-2000/жълт).

COOK Medical / PVA-100 брой 60 72 60 285,12 17 107,20

123

Емболизираща спирала. Материал - платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с 

катетри с крайна дупка с диаметър - 0.018"/0.035". Диаметър на емболията - 2/3/4/6/8/10 

мм при 0.018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 0.035".

COOK Medical / MWCE-18S-3/2-

TORNADO
брой 60 72 20 360,00 7 200,00

124

Емболизираща спирала от материал - инконел и синтетични фибри. Спиралата да е 

премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с 

диаметър - 0.035" и 0.038". Диаметър на емболията - 2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20 мм при 

0.035" и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45 мм при 0.038".

COOK Medical / IMWCE-35-1-3 брой 60 72 20 240,00 4 800,00

125

Емболизираща спирала от материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне 

с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.018" и 0.035". Диаметър/дължина на емболията -  

2/3/4/6/8/10 мм при 0.018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 0.035".

COOK Medical / MWCE-35-7-3-

NESTER
брой 60 72 20 360,00 7 200,00

126
Емболизираща микроспирала 0.018" от материал - платина и синтетични фибри. Варианти: 

права - 0,5/0,7/1,0см, навита - 1,0/1,5мм, мулти навита - 2,0/2,1/3,0/4,0/6,0 мм.

COOK Medical / MWCE-18S-0.5-0-

HILAL
брой 60 72 20 300,00 6 000,00

127
Емболизираща система - 11/18s/18, стандартна и мека. Размери: диаметър 4 мм - 20 мм, 

дължини 6 см - 50 см.
COOK Medical / DCS-11-4-10-HL-J брой 60 72 10 1 200,00 12 000,00

128
Емболизиращи спирали - 0.035"/0.038", дължини - 4/5/6 см и диаметри - 

3/4/5/6/7/8/10/12 мм.

COOK Medical / IMWCE-35-4-3-

JACKSON
брой 60 72 10 240,00 2 400,00

129

Суперселективен катетър, използван за диагностични и интервенционални коронарни и 

периферни процедури. Пет транзитни зони на гъвкавост, хидрофилно покритие. 

Възможност за оформяне на върха на ръка без използване на пара. Конструкция от 

неръждаема стомана, позволяваща контрол без пречупване. Вътрешен диаметър, 

позволяващ използването на емболизиращи частици, сфери и микрокойлове – 

включително 0.018" емболизационни койлове. Размери - 2,5Fr/2,8Fr, вътрешен диаметър - 

0.021"/0.025". Дължини -  100/110/135/150 см.

COOK Medical /  MCS-2.5-NT-100-

15-HP
брой 60 72 10 840,00 8 400,00

130

Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-

твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм - 3/7,5. 

Дължини: 145/180/260 см. Диаметри - 0.025"/0.032"/0.035"/0.038".

брой 60 72 100 168,00 16 800,00

131

Периферен роудрънър хидрофилен водач. Нитинолов с волфрам-импрегниранa 

полиеретановa обвивка. Стандартен/Твърд - прав или с кривка. Дължина на изтънен връх - 

14 см. Диаметри - 0.018"/0.025"/0.035"/0.038". Дължини - 80/150/180/260/320 см.

брой 60 72 60 180,00 10 800,00
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