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40
Биполярен пейсинг катетър без балон, 60° кривка, 5 Fr/110 см, електродно разстояние - 1 см. В 

комплета да се съдържат ЕКГ адаптор, игла и Peel Away интродюсер

St. Jude Medical -

Кат.№401766
брой 60 72 70 50 139,00 6 950,00

41

Биполярен пейсинг катетър без балон, кривка за дясно сърце и за пейсиране в камерата, 6 

Fr/110 см, електродно разстояние - 1 см. В комплета да се съдържат ЕКГ адаптор, игла и Peel 

Away интродюсер

St. Jude Medical-

Кат.№401771
брой 60 72 70 150 139,00 20 850,00

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното 

пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на 

стимулация. Пейсираща система, осигуряваща адаптивност при промяна в прага на стимулация. 

Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни 

фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим с обем 10,4 

сс и тегло 19 гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години. Към комплекта да бъдат 

включени: 1) Пасивно-фиксиращ се, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща 

характеристика: изолация от химичен ко-полимер. Стероид-елуиран - количество по-малко от 1 

милиграм на дексаметазон фосфат да се освобождава бавно през върха на електрода когато е в 

контакт с човешки флуиди. Препоръчителен 

размер на интродюсера - 7Fr,  прав, с дължини 46, 52 и 58 см; 2)Пасивно-фиксиращ се, IS-1 

съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Стероид-елуиран - количество по-малко от 1 

милиграм на дексаметазон фосфат да се освобождава бавно през върха на електрода, когато е в 

контакт с човешки флуиди. Веществото да е предвидено да стимулира прагова, ниска хронична 

стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Изолация от химичен ко-

полимер, обвивката на тялото на електрода да е бързо преминаваща. Пасивна фиксация, 

препоръчителен размер на интродюсера - 7Fr, J-електрод с дължини 46 и 52 см

81

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното 

пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на 

стимулация. Пейсираща система, която да осигурява адаптивност при промяна в прага на 

стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни 

фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим с обем 10,4 

сс и тегло 19 гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години. В комплекта да бъдат включени 

два броя биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със 

следните свойства: електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните 

сигнали, за улесняване оптималното позициониране на водача. Активна фиксация, хлъзгаво 

покритие, изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид 

еулиране - монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 

електрода на водача, което да е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Външен 

диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена - 10 мм. Дължини - 46, 52, 58, 65 и 100 см

  St. Jude Medical 

Кат. № PM 2152+ 

2088+2088

брой 60 72 70 6 2 400,00 14 400,00

70 144 2 400,00 345 600,00

към договор 6479, сключен на 13.06.2016 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Булмед 2000“ ЕООД

Приложение 1

 за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за период от три години

80

 St. Jude Medical Кат. 

№ PM2152+ 

1948+1944

брой 60 72
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83

Двукухинен кардиостимулатор VDDR-пейсинг, система за автоматично улавяне на ритъма. 

Автоматично свойство на търсене на проводимост (отвеждането). Да разполага с 

мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за 

почивка, удължена хистереза. Да избягва смущенията от мобилните телефони. Пълно и 

автоматично да замерва P/R вълновата амплитуда по време на режима. Да ооказва 

интракардиалните сигнали по време на режима. Да различава синусова тахикардия от система 

за автодетектинг, автоматично до приключване на опцията за автодетектинг. Да различава 

базова мярка по време на автоматичен режим на превключване, да стабилизира 

вентрикуларния ритъм и увеличава кардиалния дебит. Обстойна R-вълнова протекция. В 

комплекта да бъде включен биполярен ендокардиален електрод с пасивна фиксация. Прав, с 

изолация от силикон. Размер на интродюсера - 9 Fr, диаметър на водача - 2,44 мм. Разстояние 

между върха и пръстена: връх-венрикален пръстен - 15 мм; връх-атриален пръстен - 130 мм, 

разстояние между атриалните пръстени - 11,9 мм. Връх и пръстен - от микропорест титаниев 

нитрит, с обвивка от платина-иридий

St. Jude Medical Кат. 

№ 5456+1368
брой 60 72 70 200 2 400,00 480 000,00

125

Еднокухинен кардиостимулатор, VVI-R пейсинг. Пейсираща система, осигураваща адаптивност 

при промяна в прага на стимулация. Програмируемо превключване на поляризацията, 

съвместим с ЯМР, обем 9,7 сс, тегло 19 грама. Пейсиращата система да предлага максимално 

адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. 

Системата автоматично да доставя 5V резервен импулс, когато е засечено незаписване и да 

може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно.  Максимален живот на батерията - 

14,4 години. Към комплекта да бъде включен пасивно-фиксиращ се, IS-1 съвместим, 

ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: изолация от химичен ко-полимер, 

съчетаващ най-добре характеристиките на полиуретан и силикон, осигуряващо подобрена 

проводимост и управление. Стероид-елуиран - количество по-малко от 1 милиграм на 

дексаметазон фосфат да се освобождава бавно през върха на електрода, когато е в контакт с 

човешки флуиди. Прав, с дължини - 46, 52 и 58 см

St. Jude Medical Кат. 

№ PM1152+1948
брой 60 72 70 150 2 400,00 360 000,00

127

Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава 

адаптивност при промяна в прага на стимулация.  Приграмирумо превключване на 

поляризацията.  ЯМР съвместим.  Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на 

прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата 

автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде 

програмирана еднополюсно или двуполюсно. Позволява излагане на цялото тяло на ЯМР /2 

watts per kg/. Обем 9.7сс. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена 

от 5 годишна гаранция

St. Jude Medical Кат. 

№ PM1152
брой 60 72 70 100 2 350,00 235 000,00

151

Защитна операционна престилка за многократна употреба, издържаща на пране при 90 градуса 

и суха стерилизация при 135 градуса:

1. Плътност  на материята -  приложен сплит при тъкането на плата да е „тафта + карбонна 

армировка” от 100 гр.м2 до 110 гр.м2. Състав - полиестер/карбон. Допустима свиваемост на 

материята при пране при 90 градуса не повече от 3%.

2. Хидростат. налягане при: цикъл ново - мин. 550 мм., 25 цикъла - мин. 500 мм., 50 цикъла - 

мин. 450 мм., 75 цикъла - мин. 450 мм. Размери: M, L и XL 

Анигер ЕООД  Кат. 

№ T 11 555
брой 60 72 70 400 170,00 68 000,00
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Механична ротираща аортна клапна протеза, двупластинкова. Платната на клапата да са от 

графит. Графитния слой на платната да е импрегниран с волфрам, за да бъдат 

ренгеноконтрастни. Платната и орифициалния пръстен да са покрити с пиролитичен 

нискотемпературен изотропен въглерод (LTI). Всяко платно да се отваря на 85° с траектория на 

отваряне от 55°(17-23 мм) и от 60° (25-29мм). Отклонението на платната да се контролира от 

влъбнатини, намиращи се в предпазителите на осите. Платната да се движат в тези вдъблатини, 

които се мият от кръвта и намаляват образуването на тромби. Съшиващия маншет да е от 

двойно изплетена велурена полиестерна нишка. Съшиващия маншет да е прикрепен за 

орифициума чрез ренгенопозитивна, ЯМР-съвместима метална лента, която да позволява 

ротирането на орифициалния пръстен. Размери - 17, 19, 21, 23 и 25 мм

St. Jude Medical Кат. 

№ хх AGN -751
брой 60 72 70 45 3 552,00 159 840,00

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация, предназначен за сърдечна 

ресинхронизация с един пресърден и два предсърдно-камерни порта. С четириполярен 

електрод характеризиращ се с четири пейсиращи полета и 14 пейсиращи вектора. Многокухинен 

пусков режим DDT/VVT. Мултипойнт пейсинг. Автоматично регулиране на чувствителността. 

Хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали. Wireless RF телеметрия. Живот на батерията 

не по-малко от 8 години. Електроди: 1) Четириполярен ляв сърдечен електрод с изолация от 

химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Фиксиране чрез дисталния S-край. 

Външен диаметър на електрода 5,1Fr. Бавно освобождаване на 1 мг DSP (дексаметазонов 

натриев фосфат) от върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за достъп в 

малки съдове. Пасивно фиксиран. Възможност за използване през субселекторен катетър, 

дължини 75, 86 и 92 см. 2) Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем 

електрод, със следните свойства: електрически активен пръстен за обозначаване на 

интракардиалните сигнали, активна фиксация. 

Стероид еулиране - монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във 

върха на електрода на водача, импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Външен диаметър 

1,9 мм. Разстояние от върха до пръстена - 10 мм. Прав електрод с дължини 46, 52, 58, 65 и 100 

см. 3) Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните 

свойства: електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, активна 

фиксация. Хлъзгаво покритие, изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и 

силикон. Стероид еулиране - монолитично с контролирано освобождаване вещество. Външен 

диаметър 1,9 мм. J - електрод с дължини 46, 52, 58, 65 и 100 см. Наличие на: 1) Система за 

въвеждане на ляв сърдечен електрод - режещ се външен водещ катетър - външен диаметър 

10,06 Fr/3,4 мм, вътрешен диаметър 8Fr/2,67 мм, дължина на катетъра 54 см; 2) Система за 

въвеждане на ляв сърдечен електрод - режещ се вътрешен катетър (субселектор) - външен 

диаметър 7,62 Fr/2,6 мм, вътрешен диаметър 5,87 Fr/1,96 мм, дължина на катетъра 65 см; 3) 

Режещо устройство за интродюсерен катетър за коронарен синус

St. Jude Medical - 

PM 3262 + 1458 Q + 

2088 + 2088 + 

DS2C026 + DS2N026 

+ DS2A003

брой 180 000,0060 72 70 30 6 000,00339
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