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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински 
изделия за Клиника по неврохирургия, подлежащи на реимбурсиране от НЗОК”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-41/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор. 
Документацията за участие е променена в съответствие с нормите на ЗОП и е одобрена с 
Решение № РД-03-47/01.10.2018 г. Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП 
под №00494-2018-0019.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 
проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 1/07.12.2018 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и 
съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /07.12.2018 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, представиха 
изискуемите документи, които комисията разгледа на последващо заседание на 17.12.2018 г.

С писмо Вх. № 2459/10.12.2018 г. участникът „Ортосинтез - 1” ЕООД представи:
- нов еЕЕДОП е попълнени данни относно Част IV -,.Критерии за подбор”, раздел Е „Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”. еЕЕДОП е електронно 
подписан от представителя на участника.
- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си”
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „Ортосинтез - 1” ЕООД съответства с



критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ортосинтез - 1” ЕООД до следващия етап на процедурата

С писмо Вх. № 2461/10.12.2018 г. участникът „Ви Енд Ди Сървисис” ООД представи 
нов „Опис на представените документи” в който са описани поименно отделно 
комплектуваните технически предложения и ценови предложения от офертата на участника. 
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „Ви Енд Ди Сървисис” ООД съответства 
с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ви Енд Ди Сървисис” ООД до следващия етап на процедурата

С писмо Вх. № 2505/13.12.2018 г. участникът Хелмед България” ЕООД представи нов 
„Опис на представените документи” в който са описани поименно отделно комплектуваните 
технически предложения и ценови предложения от офертата на участника.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на Хелмед България” ЕООД съответства с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска Хелмед България” ЕООД до следващия етап на процедурата

На последващо заседание на 07.01.2019 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на 
поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 1, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 2;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 3;
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните от него медицински 
изделия за неврохирургия за целия срок на договора -  свободен текст;
6. Декларация за осигуряване на необходимия за съответното изделие инструментариум в 
сроковете, посочените в Предложение за изпълнение на поръчката за доставка оферираните от 
него медицински изделия за неврохирургия -  свободен текст;
7. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя на 
медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ.
8. Подробни каталози или брошури на български език, съдържащи пълни технически показатели 
и параметри на предлаганите медицински изделия за неврохирургия.

Изисквания на Възложителя относно срока на доставка - 72 часа, а при спешни заявки - до 2 
часа.

Оферираните медицински изделия за неврохирургия следва да бъдат включени в „Списък с 
медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска 
помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен съставен по реда 
Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 
262, ал.6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински 
цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за 
здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10.06.2016г./”, актуален 
към датата на подаване на офертите.



Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички 
обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от 
номенклатурните единици от всяка обособена позиция.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Комисията констатира, че при изготвяне на Техническата спецификация е допусната 
техническа грешка в частта обособена позиция № 8 номенклатурна единица 1, обособена 
позиция № 11 номенклатурна единица 2 и обособена позиция № 12 номенклатурна единица 1.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 8 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 11 
номенклатурна единица 2 и обособена позиция № 12 номенклатурна единица 1.
Мотиви:
При изготвяне на Техническата спецификация е допусната техническа грешка в частта 
обособена позиция № 8 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 11 номенклатурна 
единица 2 и обособена позиция № 12 номенклатурна единица 1.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложания на участниците.

1. Офертата на участника „Глобал Медикал” ООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 3, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 13, 14, обособена 
позиция № 8 номенклатурна единица 5, обособена позиция № 9 номенклатурна единица 6, 
обособена позиция № 10 номенклатурна единица 17, обособена позиция № 11 номенклатурни 
единици 4, 5 и обособена позиция № 12 номенклатурна единица 4 и съдържа седем технически 
предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми документи и 
са в съответствие е документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински изделия по НЗОК. 
Срокът на доставка за обособенените позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Глобал Медикал” ООД до отваряне на ценовите предложения.

2. Офертата на участника „Ви Енд Ди Сървисис” ООД е за обособена позиция № 2
номенклатурни единици 4, 5, 6, 7, 8, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 8, 10, обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 4, 6, 7, 8, 9, 10, обособена позиция № 6 номенклатурни единици 3, 4, 
обособена позиция № 7 номенклатурни единици 4, 5, 6, обособена позиция № 8 
номенклатурна единица 3, обособена позиция № 9 номенклатурна единица 5, обособена 
позиция № 10 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, обособена позиция № 13 номенклатурни 
единици 4, 5, 6 и обособена позиция № 14 номенклатурни единици 6, 7, 8, 9 и съдържа 
единадесет технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми документи и 
са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински изделия по НЗОК. 
Срокът на доставка за обособенените позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Ви Енд Ди Сървисис” ООД до отваряне на ценовите предложения.

3. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 4
номенклатурна единица 8, обособена позиция № 5 номенклатурни единици 4, 5 и обособена 
позиция № 7 номенклатурни единици 3, 4 и съдържа три технически предложения.



Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми документи и 
са в съответствие е документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински изделия по НЗОК. 
Срокът на доставка за обособенените позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.

4. Офертата на участника „Хелмед България'’ ЕООД е за обособена позиция № 4
номенклатурни единици 6, 7, обособена позиция № 5 номенклатурна единица 3, обособена 
позиция № 7 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 8 номенклатурна единица 2, 
обособена позиция № 9 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 10 номенклатурна 
единица 9 и обособена позиция № 11 номенклатурна единица 1 и съдържа седем технически 
предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми документи и 
са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински изделия по НЗОК. 
Срокът на доставка за обособенените позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя с изключение на:

> за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 3 -  “Средна транспедикуларна 
стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални 
самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на винта от 20 до 65 мм. 
Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край” участникът е оферирал „Полиаксиални 
винтове и пръчки/Микрон Макина с кат. № MSFX-PAS 8” с код по НЗОК N16162030000025. 
След извършена проверка в „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 
условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка 
група” комисията констатира, че няма регистрирано изделие с код N16162030000025 на 
производителя Микрон Макина.

> за обособена позиция № 7 номенклатурна единица 1 -  “Дълга транспедикуларна 
стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове 
полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на винта от 
20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край” участникът е оферирал 
„Полиаксиални винтове/Микрон Макина с кат. № MSFX-PAS 10” с код по НЗОК 
N16162030000025. След извършена проверка в „Списък с медицински изделия по групи, които 
НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК 
заплаща за всяка група” комисията констатира, че няма регистрирано изделие е код 
N16162030000025 на производителя Микрон Макина.

> за обособена позиция № 7 номенклатурна единица 2 -  “Дълга транспедикуларна 
стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове 
полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 
20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.” участникът е оферирал 
„Полиаксиални винтове/Микрон Макина с кат. № MSFX-PAS 12” с код по НЗОК 
N16162030000025. След извършена проверка в „Списък с медицински изделия по групи, които 
НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК 
заплаща за всяка група” комисията констатира, че няма регистрирано изделие с код 
N16162030000025 на производителя Микрон Макина.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 3 и обособена позиция № 7 номенклатурни единици 
1, 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 
3 и обособена позиция № 7 номенклатурни единици 1, 2.
Мотиви:



Участникът е оферирал изделия е код по НЗОК N16162030000025. В „Списък с медицински 
изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и 
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група” няма регистрирано изделие с код 
N16162030000025 на производителя Микрон Макина.

За обособена позиция № 4 номенклатурни единици 6, 7, обособена позиция № 8
номенклатурна единица 2, обособена позиция № 9 номенклатурни единици 1, 2, обособена 
позиция № 10 номенклатурна единица 9 и обособена позиция № 11 номенклатурна единица 1 
техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя и комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 6, 7, обособена позиция № 8 номенклатурна единица 2, 
обособена позиция № 9 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 10 номенклатурна 
единица 9 и обособена позиция № 11 номенклатурна единица 1

5. Офертата на участника „Викинг Медикал България” ООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 1 и съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция не съдържа всички изискуеми документи 
не са налични както следва:
1. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните от него медицински 
изделия за неврохирургия за целия срок на договора;
2. Декларация за осигуряване на необходимия за съответното изделие инструментариум в 
сроковете, посочените в Предложение за изпълнение на поръчката за доставка оферираните от 
него медицински изделия за неврохирургия.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1 и съдържа кодове 
на съответните медицински изделия по НЗОК. Срокът на доставка за обособенената позиция 
е 72 часа. Техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Викинг Медикал България” ООД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Викинг Медикал България”
ООД да бъде отстранен от участие в процедурата 
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя. Участникът не е предоставил изискуемите декларации относно осигуряване на 
необходимите количества на оферираните медицински изделия за неврохирургия за целия срок 
на договора и за осигуряване на необходимия за съответното изделие инструментариум в 
сроковете за доставка на оферираните медицински изделия за неврохирургия.

6. Офертата на участника „Неуро” ЕООД е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
2, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 4, обособена позиция № 4 номенклатурна единица 9, обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 11, 12, обособена позиция № 6 номенклатурни единици 
1, 2, обособена позиция № 8 номенклатурна единица 4, обособена позиция № 9 
номенклатурна единица 4, обособена позиция № 10 номенклатурни единици 5, 6, 7, 8, 
обособена позиция № 11 номенклатурна единица 3, обособена позиция № 13 номенклатурни 
единици 7, 8 и обособена позиция № 14 номенклатурни единици 4, 5 и съдържа дванадесет 
технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми документи и 
са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински изделия по НЗОК. 
Срокът на доставка за обособенените позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.



Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Неуро” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

7. Офертата на участника „Кардио Медикал,, ЕООД е за обособена позиция № 4
номенклатурна единица 8, обособена позиция № 5 номенклатурни единици 4, 5, обособена 
позиция № 7 номенклатурни единици 3, 4, обособена позиция № 9 номенклатурна единица 3, 
обособена позиция № 10 номенклатурни единици 11, 12, 13, 14, 15, 16, обособена позиция № 
12 номенклатурни единици 2, 3, обособена позиция № 13 номенклатурни единици 1, 2, 3 и 
обособена позиция № 14 номенклатурни единици 1, 2, 3 и съдържа осем технически 
предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми документи и 
са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински изделия по НЗОК. 
Срокът на доставка за обособенените позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Кардио Медикал,, ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

8. Офертата на участника „Ортосинтез - 1” ЕООД е за обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 9, 10, 11, 12, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 4, 5, обособена позиция 
№ 5 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 8 номенклатурна единица 1, 
обособена позиция № 10 номенклатурна единица 10, обособена позиция № 11 номенклатурна 
единица 2 и обособена позиция № 12 номенклатурна единица 1 и съдържа седем технически 
предложения.
Комисията не разглежда техническите предложения за обособена позиция № 8 номенклатурна 
единица 1, обособена позиция № 11 номенклатурна единица 2 и обособена позиция № 12 
номенклатурна единица 1. Комисията е направила предложение на Възложителя процедурата 
да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП с мотиви:
При изготвяне на Техническата спецификация е допусната техническа грешка в частта 
обособена позиция № 8 номенклатурна единица № 1, обособена позиция № 11 номенклатурна 
единица № 2 и обособена позиция № 12 номенклатурна единица № 1.
Техническите предложения за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 9, 10, 11, 12, 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 4, 5, обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 1, 2 и обособена позиция № 10 номенклатурна единица 10 съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните медицински 
изделия по НЗОК. Срокът на доставка за обособенените позиции е 48 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ортосинтез - 1” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 9, 10, 11, 12, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 4, 
5, обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 10
номенклатурна единица 10.

На 24.01.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете е ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 68/21.01.2019 г., публикувано на Профила на купувача участниците 
бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете е ценовите предложения.

На заседанието не присъстваха надлежно упълномощени представители на участниците. 
Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите 

обособени позиции и номенклатурни единици последователно по реда на подаване на офертите, 
и оповести предлаганите цени.

Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.



Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:
Ценово предложение на участника относно цената за придобиване на медицинските изделия, 
изготвено по Приложение № 4 "Ценово предложение” и следва да съдържа:
1. Единична цена всяка номенклатурна единица от обособената позиция, без ДДС, посочена в 
колона № 5 от ценовото предложение, по която ще се извърши класирането;
2. Общата стойност без ДДС на номенклатурна единица от обособена позиция, без ДДС, 
посочени в колона № 6 от ценовото предложение.
Цените следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.

Прогнозните стойности на обособените позиции и на отделните номенклатурни единици 
от обособените позиции са посочени в Техническата спецификация Посочените стойности са 
максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на поръчката за 
отделните номенклатурните единици от обособените позиции. Оферти, надвишаващи 
посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „Ви Енд Ди Сървисис” ООД 
не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя - надвишават прогнозната 
стойност за обособена позиция № 4 номенклатурна единица 8, обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 4, обособена позиция № 6 номенклатурна единица 3 и обособена 
позиция № 8 номенклатурна единица 3.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Ви Енд Ди Сървисис” 
ООД да не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 4 номенклатурна единица 8, обособена позиция № 5 номенклатурна единица 4, 
обособена позиция № 6 номенклатурна единица 3 и обособена позиция № 8 номенклатурна 
единица 3 
Мотиви:
Ценовото предложение на участника „Ви Енд Ди Сървисис” ООД не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя за обособена позиция № 4 номенклатурна 
единица 8, обособена позиция № 5 номенклатурна единица 4, обособена позиция № 6 
номенклатурна единица 3 и обособена позиция № 8 номенклатурна единица 3. Ценовите 
предложения надвишават прогнозната стойност на поръчката.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „Ортосинтез - 1” ЕООД не 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя - надвишават прогнозната 
стойност за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 9, 10, 11, 12 и обособена позиция 
№ 10 номенклатурна единица 10.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Ортосинтез - 1” ЕООД да 
не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 9, 10, 11, 12 и обособена позиция № 10 номенклатурна единица 
10.

Мотиви:
Ценовото предложение на участника „Ортосинтез - 1” ЕООД не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 9, 10, 
11, 12 и обособена позиция № 10 номенклатурна единица 10. Ценовите предложения 
надвишават прогнозната стойност на поръчката.

Цените на предлаганите медицински изделия за неврохирургия от офертите на 
участниците за отделните обособените позиции и номенклатурни единици са посочени в 
Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка номенклатурна 
единица от обособена позиция, при изпълнени всички предварително обявени от Възложителя 
условия.



Класирането на участниците за всяка допусната номенклатурна единица от обособена 
позиция е отразено в Приложение № 2, неделима част от Протокол № 2.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1. т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 3 и обособена позиция № 7 номенклатурни единици 1, 2.
Мотиви:
Предложенията за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
1, обособена позиция № 5 номенклатурна единица 3 и обособена позиция № 7 номенклатурни 
единици 1, 2 са неподходящи - не отговарят на предварително обявените условия на 
поръчката.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 9, 10, 11, 12, обособена 
позиция № 6 номенклатурна единица 3. обособена позиция № 8 номенклатурна единица 3 и 
обособена позиция № 10 номенклатурна единица 10.
Мотиви:
Ценовите предложения на участниците надвишават прогнозната стойност за обособена
позиция № 2 номенклатурни единици 9, 10, 11, 12, обособена позиция № 6 номенклатурна 
единица 3. обособена позиция № 8 номенклатурна единица 3 и обособена позиция № 10
номенклатурна единица 10. Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и 
обособени позиции са максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение 
на поръчката за отделните номенклатурни единици от обособените позиции.

\не на допълнително предоставените 
стояние и критериите за подбор, 
Чжите и ценовите предложения, 

ан на JL3.-...Q.A........... 2019 г.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по раф '  

документи за съответствие с изискванията към 
поставени от възложителя, както и разгле^' 
Протокол № 2 отразява и класирането
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Чле



Приложение № 1 - неделима част от Протокол № 2

об.
поз.

№/н.
е.№

Номенклатура Мяр
ка

К-
во

Максим 
ална 

ед.цена 
без ДДС

Неуро Кардио
Медикал

Ортосинт
ез

1 Аневрнзмални клипси
U Титаниеви аневрнзмални клипси на Яшергил - 1 ви вид брой 15 1325,00

Аневризмален титаниев клипс прав. размер от 7,00мм до 11,00мм и сила на притискане от 150 gins 
до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс леко закривен, размер от 7,00мм до 11,00мм и сила на притискане 
от 150 gms до 200 gms. Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс закривен, размер от б.ООмм до 17мм и сила на притискане от 13 
gms до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс силно закривен, размер 7,00мм и сила на притискане 200 gms, 
Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс малък прав, размер от 3,00мм до 7,00мм и сила на притискане 110 
gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс малък закривен, размер 4,00мм до 7,00мм. и сила на притискане от 
1 10 gms до 130 gms, Яшаргил

1,2

Аневризмален титаниев клипс по Яшаргил - 2 ри вид, стандартен или мини клипс - цветно 
обозначен;постоянен или временен - цветно обозначен; с атравматичен връх и пирамидален релеф 
на контактните повърхноси; с "box lock" заключващ механизъм; форма - стандартен клипс - прав, 
извит, фенестриран 3.5 мм и 5 мм, ултра къс фенестриран, Т-образен фенестриран 5 мм мини 
клипс - прав, извит, фенестриран 3.5; стерилно опакован, с индивидуален, уникален сериен номер; 
ЯМР -  1,5 и 3,0 Тесла

брой 20 1325,00 1325,00

1,3
Титаниев клипс за мозъчни аневризми. Да могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 
Тесла, многократна рестерилизация, 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, 
нестерилни

брой 15 1325,00

2 Мозъчна ликводренираща клапна система



2Д

Комплект заключваща се нископрофилна клапа за хидроцефалия с възможност за външна 
регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен, 
(4.6мм) пластмасов, анатомичен, прозрачен корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни 
заключващи се квадратни магнита за регулация, неподатливи на деполяризация по време на ЯМР. 
Пре-монтирана с anti-chamber. Без използване на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in- 
cone. 5 нива на регулация, от 30 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивнн маркери, 
позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния 
поток. Сет с проксимален и дистален катетър

брой 3 4975,00 4975,00

2,2

Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и 
дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни 
титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнита за регулация. Пре-монтирана с anti-chamber. 
Без използването на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 
50 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на 
налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален

брой 3 4975,00 4975,00

2,3

Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и проксимален и дистален катетър в една 
стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца. Избор между високо, 
средно и ниско налягане. Премонтирана anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с 
вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Без 
използване на силикон в клапния механизъм. Сет с проксимален и дистален катетър.

брой 3 3000,00 3000,00

2,4
Саморегулираща се, нископрофилна клапна система; 8Fr вентрикулен катетър 15ст; 7 Fr 
дренажен катетър 110cm: ; променливи с т о й н о с т и  на налягането: силикон еластомер диафрагма; 
клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 18 до 30 мл/ч; съвместима с MRI и  СТ.

брой 3 3900,00

2,5 Лумбоперитонеална ликводренажна клапна система. Хоризонтално-вертикална клапна система; 
клапи за детска, преходна възраст и възрастни пациенти. брой 3 3900,00

2,6
Саморегулираща се клапна система NPH low-flow 9-17 mm; нископрофилна; за хидроцефалия с 
нормално налягане; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; 
диапазон от 5 до 17 мл/ч; съвместима с MR1 и СТ.

брой 3 3900,00

2,7

Клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто пружинни 
механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до свръхвисоко 
налягане ; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм Н20; съвместима с 
MR1.

брой 3 3125,00



2,8

Педиатрична клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто 
пружинни механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до 
свръхвисоко налягане; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм Н20; 
съвместима с MR1.

брой 3 3125,00

2,9 Клапа с фиксирано налягане Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър брой 3 2900,00 3250,00
2,10, Клапа с фиксирано налягане Hakim с Bactiseal катетър брой 3 3000,00 3333,33
2,11 Програмируема клапа Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър брой 3 4166,67 5333,33
2,12 Програмируема клапа Hakim с Bactiseal катетър брой 3 4250,00 5416,66

2,13
Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор от 4 вида налягане - много ниско, 
ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни. Включени: клапа, перитонеален 
катетър; вентрикуларен церебрален катетър.

брой 3 2500,00

2,14
Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм. Избор от 4 вида 
налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вграден анти-сифон механизъм. Включени: 
клапа, перитонеален катетър; вентрикуларен церебрален катетър.

брой 3 2500,00

3
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За 
перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника

3,1

Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация (4 винта канюлирани). Включва канюлирани 
титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6A14V. 
Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 
мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност 
на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 
480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 
6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.

брой 1 4840,00

3,2

Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (4 фенестрирани винта 
и цимент). Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, 
изработени от материал титаний. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър 
от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - 
с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. 
Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм)

брой 1 6670,00



3,3

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта = 1 ниво) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 1 5680,00

3,4

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 4 
винта. 2 пръчки и 4 иннери.

брой 1 4958,33 4958,33

4
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита 
хирургична техника

4,1

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. 
Ламинарни. педикуларни. трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.

брой 1 4250,00



4,2

Къса транс педикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника и 1 лумбален 
кейдж TLIF, материал PEEK. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, 
с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, 
ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм 
от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм 
от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм 
и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна 
повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини 
от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни. трансверзални куки с различна дължина и 
ширина на острието. 1 брой кейдж за стабилизация в торако-лумбален отдел, материал PEEK, с 2 
рентгеноконтрастни маркера, размери от 7 до 14, дължини 25-30мм, наклон 0°,4°.

брой 1 5500,00

4,3

Комплект: 2 бр. разширяващи се по височина stand-alone TL1F кейдж, титаниеви, с 
хидроксиапатит покритие , 4 титаниеви винта, 4 заключващи винта и 2 пръчки за корекции на 
едно ниво. Размери 7, 9 и 1 1 мм. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на 
резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V. Височина на главата 15,3 
мм. ширина на главата 10 мм апикално, 12.8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 
мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 
мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 
мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена 
долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и

брой 1 6000,00

4,4 4бр винта моноаксиални и 2бр пръчки брой 1 4166,67 4166,67
4,5 4бр винта полиаксиални и 2бр пръчки брой 1 4500,00 4500,00

4,6
Къса транс педикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 4000,00

4,7
Къса транс педикуларна стабилизация (6 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 5200,00

4,8 Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита хирургична техника брой 1 4500,00 4500,00

4,9,

Отворена система за стабилизация за торакален. лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални 
винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с 
технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. 
Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 4 
винта, 2 пръчки и 4 иннери.

брой 1 4416,67 4416,67



4,10

Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло с цимент 
Cortoss. Като добавка към перкутанна транспедикуларна стабилизация с фенестрирани винтове, 
включваща: Цимент за аугментация - пълнител 5/1 Осс, смесител Mix-tip, стерилен свързващ 
накрайник за въвеждане на цимент с вместимост 2сс, пистолет за трансфер.

брой 1 2800,00

5
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За 
откцита хирургична техника

5,1 6 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки брой 1 5750,00 5750,00
5,2 8 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки брой 1 7291,67 7291,67

5,3
Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 6250,00

5,4 Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта) - За открита хирургична техника брой 1 5833,33 5833,33
5,5 Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) - За открита хирургична техника брой 1 7000,00 7000,00

5,6

Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6AI4V. Височина на главата 15,3 мм. ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. 
Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.

брой 1 5500,00

5,7

Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 N m  - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм: син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на 
острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31.31 -35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 6000,00



5,8

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикапно, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм

брой 1 6750,00

5,9

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм. ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43. 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 7600,00

5,10,

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта = 3 нива) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 1 8850,00

5,11,

Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални 
винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с 
технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. 
Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 6 
винта. 2 пръчки и 6 иннери.

брой 1 5666,67 5666,67



5,12

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 
винта. 2 пръчки и 8 иннери.

брой 1 6916,67 6916,67

6
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За 
перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника

6,1

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 6 
винта. 2 пръчки и 6 иннери.

брой 1 6083,33 6083,33

6,2

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 
винта. 2 пръчки и 8 иннери.

брой 1 7250,00 7250,00

6,3

Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта = 2 нива) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт. който може да се превърне в моноаксиален. чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал T16A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация: Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 2 5680,00



6,4

Средна (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани 
винта с цимент). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва 
фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал 
Ti6A14V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и 
дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна 
повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева 
пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра 
на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: 
зелено за дъгообразна и розово за права.

брой 1 10000,00

7
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за 
открита хирургична техника

7,1
Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал 
титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, 
дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 7200,00

7,2
Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал 
титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, 
дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 8120,00

7,3 Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) - За открита хирургична техника брой 1 8000,00 8000,00

7,4 Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) - За открита хирургична техника брой 1 9083,33 9083,33

7,5

Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал T16A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм

брой 1 8000,00



7,6

Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове е променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм Ламинарни, педикуларни. трансверзални куки с различна дължина и ширина на 
острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31,31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 9000,00

8
Медицински изделия за приложение в сииналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Система за перкутаини техники за укрепване на прешленното 
тяло - Вертебропластика

8Д Вертебропластика -  Confidance брой 10 2166,67

8,2

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертебропласика. Сет за 
вертебропластика с инжекционна система с ергономична дръжка и с по-голям капацитет (15сс), с 
дълга тръба за инжектиране, която позволява на хирурга да поддържа разстояние от 
флуороскопията по време на инжектирането - 1 бр. цимент 20 гр., 1 бр. инжекционен пистолет, 2 
бр канюли и 1 бр. миксер.

брой 10 2000,00

8,3

Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло. Костен 
цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до 
три нива. включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен 
цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен 
трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване: 
оразмерена приставка с вместимост 10 сс, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за 
свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и 
диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G

брой 10 2080,00

8,4

Система за вертебропластика с РММА цимент, игли и миксер/спринцовка за доставка/luer-lock 
маркуч с интегрирана метална спирала в една опаковка. Състав на цимента: 
Polymethylmethacrylate-styrene 27.10%, Polymethylmethacrylate 27%, Benzoyl Peroxide 0.5%, 
Zirconium Oxide 45.4%. Състав на течния компонент: Methyl Methacrylate 99%, Dimethyl-p- 
toluidinc 1%, Hydroquinone 20ppm

брой 10 2000,00 2000,00



8,5

Система вертебропластика в комплект с костен цимент - 20 гр. съдържаща херметично затварящ 
се миксер за костен цимент с възможност за директно свързване със системата; инжектор с бутон 
за отключване на буталото, въртящо се бутало, позволяващо инжектиране на 0,8 сс с един оборот; 
спринцовка 10 сс; удължител 200 мм; в комплект с костен цимент РММА състоящ се от течен 
мономер 8,5 гр. метил-метакрилат и 20 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат.

брой 10 2000,00

9
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното 
тяло - Кифопластика

9,1

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за 
кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и 
дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три 
нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 1 бр балон. 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

брой 1 3000,00

9,2

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за 
кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и 
дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три 
нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 2 бр балокб. 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

брой 1 4000,00

9,3 Система за кифопластика брой 1 2900,00 2900,00

9,4

Метален интра-вертебрален разширяем имплант за повдигане на остеопоротични прешлени при 
фрактури. Материал Титан. Диаметър 4,2 мм, 5,0 мм, и 5.8 мм. Еднократен инструментариум. 
Назъбен централен лумен заключващ импланта, без възмозност за обратно сгъване. Три отвора в 
центъра на импланта за изливане на цимент след разгъването му. Комплект от 2 броя

брой 1 4400,00 4400,00

9,5

Кифопластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от 
стерилни: балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 мм) за ригидно и плавно въвеждане с 
рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен 
дрил, канюла и стилет 8g 5" или 11 g 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11 g 5" със 
скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща спринцовка, цимент с работно време 18 
мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за 
изпълване.

брой 1 3850,00

9,6
Система за кифопластика включваща: канюла за кифопластика със стилет; дрил; микробалонен 
катетър в три размера; 3 бр. пълнещи канюли с 4 бр. 2,5 мл. спринцовки; миксираща система за 
костен цимент; аналогово устройство за проследяване на инфлацията; костен цимент

брой 1 2166,67



10
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийиия отдел от 
немагнитизиращи материали/Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака

10,1

Система за предна стабилизация в шийиия отдел на гръбначния стълб за I ниво , включваща една 
плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта 
. Плаки и винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм. ширина 13 мм между нивата с 
отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове 
самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към 
плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 2330,00

10,2

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за 11 нива . включваща една 
плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и 
винтове изработени от T16A14V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 
мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и 
самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини 
от 10 до 20 мм през 2 мм

брой 1 2500,00

10,3

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III нива , включваща една 
плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен. 8 винта . Плаки и 
винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 
мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и 
самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини 
от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 2670,00

10,4

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за IV нива . включваща 
една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен. 10 винта . 
Плаки и винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм. ширина 13 мм между нивата с 
отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове 
самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към 
плаката е дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 2920,00

10,5

Цервикална титаниева плака за едно ниво с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. До 4 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и 
с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0шш и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка 
от 2 mm.

брой 1 2666,67 2666,67

10,6

Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54mm. До 6 бр. титаниеви винта, два типа (с 
променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 
19mm със стъпка от 2 mm.

брой 1 2916,67 2916,67



10,7

Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68mm. До 8 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се 
и с фиксиран ъгъл на постаявне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 1 1 mm до 19mm със 
стъпка от 2 mm.

брой 1 3166,67 3166,67

10,8

Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на всеки винт по 
отделно.Размер на плаки: 70, 74, 78, 82, 86 и 90mm. До 10 бр. титаниеви винта, два типа (с 
променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11 mm до 
19mm със стъпка от 2 mm.

брой 1 4000,00 4000,00

10,9
Шийна плака С ВИНТОВЕ - материал титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на 
винтовете от 12 до 20 мм.

брой 1 1900,00

10,1 Предна шийна плака брой 1
Предна шийна плака 1 ниво. 4бр винтове 2320,00
Предна шийна плака 2 нива, 4бр винтове 2400,00
Предна шийна плака 2 нива. ббр винтове 2630,00
Предна шийна плака 3 нива. 4бр винтове 2850,00
Предна шийна плака 3 нива, ббр винтове 2900,00
Предна шийна плака 4 нива, 4бр винтове 2920,00

10,1 Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове брой 1 2083,33 2083,33

10,1 Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни брой 1 2250,00 2250,00

10,1 Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни брой 1 2416,67 2416,67

10,1 Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове брой 1 2666,67 2666,67

10,2 Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове брой 1 3083,33 3083,33

10,2 Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове брой 1 3500,00 3500,00

10,2
Предна шийна стабилизация с титаниева плака. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм. 
винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм.

брой 1 2650,00

11
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака с кейдж

11,1

Шийна плака с кейдж - -Плаки и винтове от титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на 
винтовете 12 до 20 мм.Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за 
избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал 
Ti6A14V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина 
от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм

брой 1 2300,00



11,2 Преден шиен кейдж с винтове Zero-P брой 1 4110.00

и , з

Цервикален кейдж от материал PEEK със заключваща система с 3 винта (Primary и Rescue). 
Размер на кейджа 17х14мм.. височини от 5 до 12мм. и лордоза 7 градуса. Размер на винтове тип 
Primary 4.0x12mm, 4.0x13mm, 4.0x14mm, 4.0x15mm, 4.0x16mm; тип Rescue 4.5x12mm, 4.5x13mm. 
4.5x14mm, 4.5x15mm, 4.5x16mm.

брой 1 3000,00 3000,00

11,4
Предна шийна стабилизация c PEEK кейдж. Анатомична форма на импланта. височина от 5 до 8 
мм и диметър 12 и 14 мм. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 
14, 16 и 1 8 мм, диаметър на винта 4 мм.

брой 1 4200,00

11,5

Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта. 
Анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване 
на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация 
за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж с вградена 
подвижна титаниева плака с 2 винта, височина на кейджа 5,6 и 7 мм и диаметър 12 мм и 14 мм .

брой 1 2650,00

12
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака със 
заместител на прешлено тяло

1 Цервикален меш -  SYNMESH брой 1 1675,00
2 Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. брой 1 5250,00 5250,00
3 Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. брой 1 5833,33 5833,33

4
Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш. Титаниева плака с дължини от 20 
мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. Титаниев меш от 
Ti6A14V. Размери Ф 12,14.16.18,20,25 и дължини 30,60,90.100 мм

брой 1 4200,00

13
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова 
стабилизация без захващане на черепа

13,1 Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) без захващане на черепа. брой 1 5208,33 5208,33
13,2 Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) без захващане на черепа. брой 1 6583,33 6583,33
13,3 Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) без захващане на черепа. брой 1 8083,33 8083,33

13,4

за 1 ниво - Система за заден хиру ргичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация без 
захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, 
пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 
3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през Юмм).

брой 1 4340,00



13,5

за 1 ниво с конектор - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 
трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал 
Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и 
дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 
Юмм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 
24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм 
или б.Омм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм.

брой 1 5100,00

13,6

за 2 нива - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация без 
захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, 
пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 
3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм).

брой 1 5170,00

13,7

Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 
3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm 
до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 
иннери.

брой 1 4583,33 4583,33

13,8

Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 
3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm 
до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 
иннери

брой 1 5750,00 5750,00

14
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова 
стабилизация със захващане на черепа

14,1 Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) със захващане на черепа. брой 1 6583,33 6583,33
14,2 Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) със захващане на черепа. брой 1 7958,33 7958,33
14,3 Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) със захващане на черепа. брой 1 9250,00 9250,00

14,4

Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални 
преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на 
латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 
4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm

брой 1 3703,33 3703,33



14,5

Комплект - Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на 
полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на 
винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане 
с диаметър 4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm и Стабилизация за цервико- 
торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 
10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на 
пръчките 60mm 80mm. 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери

брой 1 8250,00 8250,00

14,6

1 ниво с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация със 
захващане на черепа включваща 4 винта или куки. 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация: Винтове/куки. пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал T16A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с 
диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 
мм (през Юмм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40. 60. 80 мм; Крос конектор тип плака с 
размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 
4.5мм, 5.5мм или б.Омм, Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм.

брой 1 5590,00

14,7

за 2 нива с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
със захващане на черепа включваща 6 винта или куки, 2 пръчки, 6 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал T16A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални. с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с 
диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 
мм (през 1 Омм).

брой 1 6420,00

14,8

за 3 нива с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
осципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал T16AI4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.Омм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
-» Г \Г \П ------ 1 ------------------ ТХ 1

брой 1 7170,00



14,9

за 3 нива с X плака и конектор - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова 
стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи 
винта, 1 бр. Х-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 
трансверзален/крос конектор. Винтове/куки. пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от 
материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм 
и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, 
голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , 
права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и 
дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм). 
Конектори; Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 
мм: Конектоп папалеттен зя ппъчки. за свъпзване на ппъчка 3.5 мм към 3.5 мм. 4.5мм. 5.5мм или----

брой 8000,00





Приложение № 1 - неделима част от Протокол № 2

об.
поз.
№/н.
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ка

К-
во
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без ДДС

Глобал
Медикал

Ви енд 
Ди Софарма Хелмед

1 Аневризмални клипси
1Д Титаниеви аневризмални клипси на Яшергил - 1 ви вид брой 15 1325,00

Аневризмален титаниев клипс прав, размер от 7,ООмм до 11 .ООмм и сила на притискане от 150 gins 
до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс леко закривен, размер от 7,ООмм до 11,00мм и сила на притискане 
от 150 gms до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс закривен, размер от б.ООмм до 17мм и сила на притискане от 13 
gms до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс силно закривен, размер 7,ООмм и сила на притискане 200 gms, 
Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс малък прав. размер от 3,00мм до 7,ООмм и сила на притискане 110 
gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс малък закривен, размер 4,ООмм до 7,ООмм. и сила на притискане от 
110 gms до 130 gms, Яшаргил

1,2

Аневризмален титаниев клипс по Яшаргил - 2 ри вид. стандартен или мини клипс - цветно 
обозначен:постоянен или временен - цветно обозначен; с атравматичен връх и пирамидален релеф 
на контактните повърхноси; с "box lock" заключващ механизъм; форма - стандартен клипс - прав, 
извит, фенестриран 3.5 мм и 5 мм, ултра къс фенестриран, Т-образен фенестриран 5 мм мини 
клипс - прав, извит, фенестриран 3.5; стерилно опакован, с индивидуален, уникален сериен номер; 
ЯМР -  1,5 и 3,0 Тесла

брой 20 1325,00

1,3
Титаниев клипс за мозъчни аневризми. Да могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 
Тесла, многократна рестерилизация. 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, 
нестерилни

брой 15 1325,00 1325,00

2 Мозъчна ликводренираща клапна система



2,1

Комплект заключваща се нископрофилна клапа за хидроцефалия е възможност за външна 
регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен, 
(4.6мм) пластмасов, анатомичен, прозрачен корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни 
заключващи се квадратни магнита за регулация, неподатливи на деполяризация по време на ЯМР. 
Пре-монтирана с anti-chamber. Без използване на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in
cone. 5 нива на регулация, от 30 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, 
позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния 
поток. Сет с проксимален и дистален катетър

брой 3 4975,00

2,2

Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и 
дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни 
титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнита за регулация. Пре-монтирана с anti-chamber. 
Без използването на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 
50 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на 
налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален

брой 3 4975,00

2,3

Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и проксимален и дистален катетър в една 
стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца. Избор между високо, 
средно и ниско налягане. Премонтирана anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с 
вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Без 
използване на силикон в клапния механизъм. Сет с проксимален и дистален катетър.

брой 3 3000,00

2,4
Саморегулираща се, нископрофилна клапна система; 8Fr вентрикулен катетър 15ст; 7 Fr 
дренажен катетър 11 Ост: : променливи с т о й н о с т и  на налягането; силикон еластомер диафрагма; 
клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 1 8 до 30 мл/ч; съвместима с MRI и СТ.

брой 3 3900,00 3900,00

2,5 Лумбоперитонеална ликводренажна клапна система. Хоризонтално-вертикална клапна система; 
клапи за детска, преходна възраст и възрастни пациенти. брой 3 3900,00 3900,00

2,6
Саморегулираща се клапна система NPH low-flow 9-17 mm; нископрофилна; за хидроцефалия с 
нормално налягане; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; 
диапазон от 5 до 17 мл/ч; съвместима с MRI и СТ.

брой 3 3900,00 3900,00

2,7

Клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто пружинни 
механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до свръхвисоко 
налягане ; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм F120; съвместима с 
MRI.

брой 3 3125,00 3125,00



2,8

Педиатрична клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто 
пружинни механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до 
свръхвисоко налягане; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм Н20; 
съвместима с MRI.

брой 3 3125,00 3125,00

2,9 Клапа с фиксирано налягане Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър брой 3 2900,00
2,10, Клапа с фиксирано налягане Hakim с Bactiseal катетър брой 3 3000,00
2,11 Програмируема клапа Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър брой 3 4166,67
2,12 Програмируема клапа Hakim с Bactiseal катетър брой 3 4250,00

2,13
Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор от 4 вида налягане - много ниско, 
ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни. Включени: клапа, перитонеален 
катетър: вентрикуларен церебрален катетър.

брой 3 2500,00 2500,00

2,14
Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм. Избор от 4 вида 
налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вграден анти-сифон механизъм. Включени: 
клапа, перитонеален катетър; вентрикуларен церебрален катетър.

брой 3 2500,00 2500,00

3
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За 
перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника

3,1

Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация (4 винта канюлирани). Включва канюлирани 
титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6A14V. 
Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 
мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност 
на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 
480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 
6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.

брой 1 4840,00 4840,00

3,2

Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (4 фенестрирани винта 
и цимент). Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, 
изработени от материал титаний. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър 
от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм): Винт фиксиращ винта към пръчката - 
с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. 
Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм)

брой 1 6670,00 6670,00



3,3

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта = 1 ниво) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт. който може да се превърне в моноаксиален. чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5,6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула. 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, койдо също има функция на динамометрична отвертка. Тптаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 1 5680,00 5680,00

3,4

Стабилизация за торакапен, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 4 
винта, 2 пръчки и 4 иннери.

брой 1 4958,33

4
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита 
хирургична техника

4,1

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V. Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. 
Ламинарни. педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.

брой 1 4250,00 4250,00



4,2

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника и 1 лумбален 
кейдж TLIF, материал PEEK. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, 
с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, 
ширина на главата 10 мм апикално, 12.8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм 
от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм 
от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм 
и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна 
повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шесто грам. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини 
от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни. педикуларни. трансверзални куки с различна дължина и 
ширина на острието. 1 брой кейдж за стабилизация в торако-лумбален отдел, материал PEEK, с 2 
рентгеноконтрастни маркера, размери от 7 до 14, дължини 25-30мм, наклон 0°,4°.

брой 1 5500,00 5500,00

4,3

Комплект: 2 бр. разширяващи се по височина stand-alone TL1F кейдж. титаниеви, с 
хидроксиапатит покритие , 4 титаниеви винта, 4 заключващи винта и 2 пръчки за корекции на 
едно ниво. Размери 7, 9 и 11 мм. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на 
резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V. Височина на главата 15,3 
мм. ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 
мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 
мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 
мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена 
долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шесто грам. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и

брой 1 6000,00 6000,00

4,4 4бр винта моноаксиални и 2бр пръчки брой 1 4166,67
4,5 4бр винта полиаксиални и 2бр пръчки брой 1 4500,00

4,6
Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 4000,00 4000,00

4,7
Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 5200,00 5200,00

4,8 Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита хирургична техника брой 1 4500,00 5680,00 4240,00

4,9,

Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални 
винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с 
технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. 
Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 4 
винта. 2 пръчки и 4 иннери.

брой 1 4416,67



4,10

Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло с цимент 
Cortoss. Като добавка към перкутанна транспедикуларна стабилизация с фенестрирани винтове, 
включваща: Цимент за аугментация - пълнител 5/1 Осс. смесител Mix-tip. стерилен свързващ 
накрайник за въвеждане на цимент с вместимост 2сс, пистолет за трансфер.

брой 1 2800,00 2080,00

5
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За 
откцита хирургична техника

5,1 6 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки брой 1 5750,00
5,2 8 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки брой 1 7291,67

5,3
Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 6250,00

г* . 3

5,4 Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта) - За открита хирургична техника брой 1 5833,33 7220,00 5240,00
5,5 Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) - За открита хирургична техника брой 1 7000,00 6310,00

5,6

Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6AI4V. Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм: син - 5,5 мм: сив - 6.5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. 
Ламинарни. педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.

брой 1 5500,00 5500,00

5,7

Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на 
острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31.31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 6000,00 6000,00



5,8

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм

брой 1 6750,00 6750,00

5,9

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V. Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално. 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31,31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 7600,00 7600,00

5,10,

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта = 3 нива) за Ml S и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула. 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 1 8850,00 8850,00

5,11,

Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални 
винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с 
технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. 
Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 6 
винта. 2 пръчки и 6 иннери.

брой 1 5666,67



5,12

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 
винта, 2 пръчки и 8 иннери.

брой 1 6916,67

6
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За 
перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника

6,1

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 6 
винта. 2 пръчки и 6 иннери.

брой 1 6083,33

6,2

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 
винта, 2 пръчки и 8 иннери.

брой 1 7250,00

6,3

Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта = 2 нива) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт. който може да се превърне в моноаксиален. чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост. динамометрично заключване до 10.1 Nm - Материал Ti6AI4V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация: Диаметър 5, 6. 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула. 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 2 5680,00 7220,00



6,4

Средна (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани 
винта с цимент). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва 
фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал 
Ti6A14V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и 
дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна 
повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева 
пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра 
на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: 
зелено за дъгообразна и розово за права.

брой 1 10000,00 10000,00

7
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за 
открита хирургична техника

7Д
Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал 
титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, 
дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 7200,00

, А ' : I 

,
7,2

Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал 
титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, 
дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 8120,00

7,3 Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) - За открита хирургична техника брой 1 8000,00 7740,00

7,4 Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) - За открита хирургична техника брой 1 9083,33 9000,00 8735,00

7,5

Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм

брой 1 8000,00 8000,00



7,6

Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на 
острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39. 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 9000,00 9000,00

8
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното 
тяло - Вертебропластика

8,1 Вертебропластика -  Confidance брой 10 2166,67

8,2

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертеброгласика. Сет за 
вертебропластика с инжекционна система с ергономична дръжка и с по-голям капацитет (15сс). с 
дълга тръба за инжектиране, която позволява на хирурга да поддържа разстояние от 
флуороскопията по време на инжектирането - 1 бр. цимент 20 гр., 1 бр. инжекционен пистолет, 2 
бр канюли и 1 бр. миксер.

брой 10 2000,00 2000,00

8,3

Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло. Костен 
цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до 
три нива. включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет. една опаковка костен 
цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен 
трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; 
оразмерена приставка с вместимост 10 сс, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за 
свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и 
диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G

брой 10 2080.00 2085,00

8,4

Система за вертебропластика с РММА цимент, игли и миксер/спринцовка за доставка/luer-lock 
маркуч с интегрирана метална спирала в една опаковка. Състав на цимента: 
Polymethylmethacrylate-styrene 27.10%, Polymethylmethacrylate 27%, Benzoyl Peroxide 0.5%, 
Zirconium Oxide 45.4%. Състав на течния компонент: Methyl Methacrylate 99%, Dimethyl-p- 
toluidine 1%, Hydroquinone 20ppm

брой 10 2000,00



8,5

Система вертебропластика в комплект с костен цимент - 20 гр. съдържаща херметично затварящ 
се миксер за костен цимент с възможност за директно свързване със системата; инжектор с бутон 
за отключване на буталото, въртящо се бутало, позволяващо инжектиране на 0,8 сс с един оборот; 
спринцовка 10 сс; удължител 200 мм; в комплект с костен цимент РММА състоящ се от течен 
мономер 8,5 гр. метил-метакрилат и 20 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат.

брой 10 2000,00 2000,00

9
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното 
тяло - Кифопластика

9,1

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за 
кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и 
дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три 
нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 1 бр балон, 1 бр спринцовка и ! бр компресор

брой 1 3000,00 3000,00

9,2

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за 
кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и 
дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три 
нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли . 2 бр балокб, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

брой 1 4000,00 4000,00

9,3 Система за кифопластика брой 1 2900,00

9,4

Метален интра-вертебрален разширяем имплант за повдигане на остеопоротични прешлени при 
фрактури. Материал Титан. Диаметър 4,2 мм, 5.0 мм, и 5.8 мм. Еднократен инструментариум. 
Назъбен централен лумен заключващ импланта. без възмозност за обратно сгъване. Три отвора в 
центъра на импланта за изливане на цимент след разгъването му. Комплект от 2 броя

брой 1 4400,00

9,5

Кифопластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от 
стерилни; балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 мм) за ригидно и плавно въвеждане с 
рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен 
дрил, канюла и стилет 8g 5" или 1 lg 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11 g 5" със 
скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща спринцовка, цимент с работно време 18 
мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за 
изпълване.

брой 1 3850,00 3850,00

9,6
Система за кифопластика включваща: канюла за кифопластика със стилет; дрил; микробалонен 
катетър в три размера; 3 бр. пълнещи канюли с 4 бр. 2,5 мл. спринцовки; миксираща система за 
костен цимент; аналогово устройство за проследяване на инфлацията; костен цимент

брой 1 2166,67 2166,67



10
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака

10,1

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за 1 ниво . включваща една 
плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта 
. Плаки и винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с 
отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове 
самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм. с ригидно и семиригидно заключване към 
плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 2330,00 2330,00

10,2

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за II нива , включваща една 
плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и 
винтове изработени от Ti6AI4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 
мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и 
самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини 
от 10 до 20 мм през 2 мм

брой 1 2500,00 2500,00

10,3

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III нива . включваща една 
плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен. 8 винта . Плаки и 
винтове изработени от Ti6AI4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 
мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и 
самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини 
от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 2670,00 2670,00

10,4

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за IV нива . включваща 
една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен. 10 винта . 
Плаки и винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм. ширина 13 мм между нивата с 
отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове 
самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към 
плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 2920,00 2920,00

10,5

Цервикална титаниева плака за едно ниво с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. До 4 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и 
с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка 
от 2 mm.

брой 1 2666,67

10,6

Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54mm. До 6 бр. титаниеви винта, два типа (с 
променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 
19mm със стъпка от 2 mm.

брой 1 2916,67



10,7

Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68mm. До 8 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се 
и с фиксиран ъгъл на постаявне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11 mm до 19mm със 
стъпка от 2 mm.

брой 1 3166,67

10,8

Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на всеки винт по 
отделно.Размер на плаки: 70, 74, 78, 82, 86 и 90mm. До 10 бр. титаниеви винта, два типа (с 
променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 
19mm със стъпка от 2 mm.

брой 1 4000,00

10,9 Шийна плака С ВИНТОВЕ - материал титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на 
винтовете от 12 до 20 мм.

брой 1 1900,00 1900,00

10,1 Предна шийна плака брой 1
Предна шийна плака 1 ниво, 4бр винтове
Предна шийна плака 2 нива. 4бр винтове
Предна шийна плака 2 нива, ббр винтове
Предна шийна плака 3 нива. 4бр винтове
Предна шийна плака 3 нива. ббр винтове
Предна шийна плака 4 нива, 4бр винтове

10,1 Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове брой 1 2083,33

10,1 Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни брой 1 2250,00

10,1 Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни брой 1 2416,67

10,1 Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове брой 1 2666,67

10,2 Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове брой 1 3083,33

10,2 Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове брой 1 3500,00

10,2
Предна шийна стабилизация с титаниева плака. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, 
винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм.

брой 1 2650,00 2650,00

11
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака с кейдж

НД

Шийна плака с кейдж - -Плаки и винтове от титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на 
винтовете 12 до 20 мм.Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за 
избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал 
Ti6A14V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм. ширина 
от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм

брой 1 2300,00 2300,00



11,2 Преден шиен кейдж с винтове Zero-P брой 1 4110,00

11,3

Цервикален кейдж от материал PEEK със заключваща система с 3 винта (Primary и Rescue). 
Размер на кейджа 17х14мм., височини от 5 до 12мм. и лордоза 7 градуса. Размер на винтове тип 
Primary 4.0x12mm, 4.0x13mm, 4.0x14mm, 4.0x15mm, 4.0x16mm; тип Rescue 4.5x12mm, 4.5x13mm, 
4.5x14mm, 4.5x15mm, 4.5x16mm.

брой 1 3000,00

11,4
Предна шийна стабилизация c PEEK кейдж. Анатомична форма на импланта. височина от 5 до 8 
мм и диметър 12 и 14 мм. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 
14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм.

брой 1 4200,00 4200,00

11,5

Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта. 
Анатомичната форма на импланта. лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване 
на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация 
за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж с вградена 
подвижна титаниева плака с 2 винта, височина на кейджа 5,6 и 7 мм и диаметър 12 мм и 14 мм .

брой 1 2650,00 2650,00

12
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака със 
заместител на прешлено тяло

1 Цервикален меш -  SYNMESH брой 1 1675,00
2 Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. брой 1 5250,00
3 Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. брой 1 5833,33

4
Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш. Титаниева плака с дължини от 20 
мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. Титаниев меш от 
Ti6A14V. Размери Ф 12,14,16,18.20,25 и дължини 30,60.90.100 мм

брой 1 4200,00 4200,00

13
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова 
стабилизация без захващане на черепа

13,1 Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) без захващане на черепа. брой 1 5208,33
13,2 Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) без захващане на черепа. брой 1 6583,33
13,3 Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) без захващане на черепа. брой 1 8083,33

13,4

за 1 ниво - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация без 
захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, 
пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални. с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 
3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм).

брой 1 4340,00 4340,00



13,5

за 1 ниво с конектор - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки. 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 
трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал 
Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални. с диаметър 3.5/4.0мм и 
дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 
Юмм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 
24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм 
или б.Омм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм.

брой 1 5100,00 5100,00

13,6

за 2 нива - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация без 
захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, 
пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 
3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм).

брой 1 5170,00 5170,00

13,7

Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 
3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm 
до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm. 120mm и 240мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 
иннери.

брой 1 4583,33

13,8

Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 
3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm 
до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 
иннери

брой 1 5750,00

14
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова 
стабилизация със захващане на черепа

14,1 Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) със захващане на черепа. брой 1 6583,33
14,2 Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) със захващане на черепа. брой 1 7958,33
14,3 Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) със захващане на черепа. брой 1 9250,00

14,4

Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални 
преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на 
латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 
4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm

брой 1 3703,33



14,5

Комплект - Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на 
полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на 
винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане 
с диаметър 4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm и Стабилизация за цервико- 
торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 
10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на 
пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери

брой 1 8250,00

14,6

1 ниво с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация със 
захващане на черепа включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация: Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
100° или 130°, латерална . права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с 
диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 
мм (през Юмм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с 
размери 24, 32, 40 мм: Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 
4.5мм, 5.5мм или б.Омм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм.

брой 1 5590,00 5590,00

14,7

за 2 нива с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
със захващане на черепа включваща 6 винта или куки. 2 пръчки, 6 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална: малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
100° или 130°, латерална . права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с 
диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 
мм (през 1 Омм).

брой 1 6420,00 6420,00

14,8

за 3 нива с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки. 8 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
осципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация: Винтове/куки. пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.Омм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
1 ------ 1 -> АП-------- IX 1

брой 1 7170,00 7170,00



14,9

за 3 нива с X плака и конектор - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова 
стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи 
винта, 1 бр. Х-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 
трансверзален/крос конектор. Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от 
материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм 
и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, 
голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , 
права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и 
дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм). 
Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 
мм: Конектоп пяпалелен за ппъчки. за свъпзвяне на ппъчка 3,5 мм към 3.5 мм. 4.5мм. 5.5мм или___

брой 1 8000,00 8000,00





Приложение № 2 - неделима част от Протокол № 2

об.
поз.

№/н.е
.№

Номенклатура Мяр
ка

К-
во I - во място II - ро място III - то място

1 Аневризмални клипси
м Титаниеви аневризмални клипси на Яшергил - 1 ви вид брой 15

Аневризмален титаниев клипс прав. размер от 7,00мм до 11 .ООмм и сила на притискане от 150 gms 
до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс леко закривен, размер от 7,ООмм до 11,00мм и сила на притискане 
от 150 gms до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс закривен, размер от 6,ООмм до 17мм и сила на притискане от 13 
gms до 200 gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс силно закривен, размер 7,ООмм и сила на притискане 200 gms, 
Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс малък прав, размер от 3,00мм до 7,00мм и сила на притискане 110 
gms, Яшаргил

Аневризмален титаниев клипс малък закривен, размер 4,ООмм до 7,00мм. и сила на притискане от 
110 gms до 130 gms. Яшаргил

1,2

Аневризмален титаниев клипс по Яшаргил - 2 ри вид, стандартен или мини клипс - цветно 
обозначен;постоянен или временен - цветно обозначен; с атравматичен връх и пирамидален релеф 
на контактните повърхноси; с "box lock" заключващ механизъм; форма - стандартен клипс - прав, 
извит, фенестриран 3.5 мм и 5 мм, ултра къс фенестриран, Т-образен фенестриран 5 мм мини 
клипс - прав. извит, фенестриран 3.5; стерилно опакован, с индивидуален, уникален сериен номер; 
ЯМР -  1,5 и 3,0 Тесла

брой 20 Неуро

1,3
Титаниев клипс за мозъчни аневризми. Да могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 
Тесла, многократна рестерилизация. 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, 
нестерилни

брой 15 Глобал
Медикал

2 Мозъчна ликводренираща клапна система



2,1

Комплект заключваща се нископрофилна клапа за хидроцефалия е възможност за външна 
регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен, 
(4.6мм) пластмасов, анатомичен, прозрачен корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни 
заключващи се квадратни магнита за регулация, неподатливи на деполяризация по време на ЯМР. 
Пре-монтирана с anti-chamber. Без използване на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in- 
cone. 5 нива на регулация, от 30 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, 
позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния 
поток. Сет с проксимален и дистален катетър

брой 3 Fleypo

2,2

Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и 
дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни 
титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнита за регулация. Пре-монтирана с anti-chamber. 
Без използването на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 
50 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на 
налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален

брой 3 Неуро

2,3

Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и проксимален и дистален катетър в една 
стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца. Избор между високо, 
средно и ниско налягане. Премонтирана anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с 
вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Без 
използване на силикон в клапния механизъм. Сет с проксимален и дистален катетър.

брой 3 Неуро

2,4
Саморегулираща се, нископрофилна клапна система; 8Fr вентрикулен катетър 15ст; 7 Fr 
дренажен катетър 1 1 Ост; ; променливи с т о й н о с т и  на налягането; силикон еластомер диафрагма; 
клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 18 до 30 мл/ч; съвместима с MRI и СТ.

брой 3 Ви енд Ди

2,5 Лумбоперитонеална ликводренажна клапна система. Хоризонтално-вертикална клапна система; 
клапи за детска, преходна възраст и възрастни пациенти. брой 3 Ви енд Ди

2,6
Саморегулираща се клапна система N PH low-flow 9-17 mm; нископрофилна; за хидроцефалия с 
нормално налягане; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; 
диапазон от 5 до 17 мл/ч; съвместима с MRI и СТ.

брой 3 Ви енд Ди

2,7

Клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто пружинни 
механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до свръхвисоко 
налягане : цветово кодиране: тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм Н20; съвместима с 
MRI.

брой 3 Ви енд Ди



2,8

Педиатрична клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто 
пружинни механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до 
свръхвисоко налягане; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм Н20; 
съвместима с MRI.

брой 3 Ви енд Ди

2,9 Клапа с фиксирано налягане Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър брой 3
2,10, Клапа с фиксирано налягане Hakim с Bactiseal катетър брой 3

2,11 Програмируема клапа Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър брой 3
2,12 Програмируема клапа Hakim с Bactiseal катетър брой 3

2,13
Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор от 4 вида налягане - много ниско, 
ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни. Включени: клапа, перитонеален 
катетър; вентрикуларен церебрален катетър.

брой 3 Глобал
Медикал

2,14
Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм. Избор от 4 вида 
налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вграден анти-сифон механизъм. Включени: 
клапа, перитонеален катетър; вентрикуларен церебрален катетър.

брой 3 Глобал
Медикал

3
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За 
перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника

3,1

Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация (4 винта канюлирани). Включва канюлирани 
титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6A14V. 
Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 
мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност 
на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 
480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 
6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.

брой 1 Ви енд Ди

3,2

Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (4 фенестрирани винта 
и цимент). Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, 
изработени от материал титаний. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър 
от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - 
с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. 
Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм)

брой 1 Ви енд Ди



3,3

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта = 1 ниво) за M1S и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт. който може да се превърне в моноаксиален. чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 1 Ви енд Ди

3,4

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 4 
винта. 2 пръчки и 4 иннери.

брой 1 Неуро

4
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита 
хирургична техника

4,1

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. 
Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.

брой 1 Ви енд Ди



4,2

Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника и 1 лумбален 
кейдж TLIF. материал PEEK. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, 
с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, 
ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм 
от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм 
от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм 
и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна 
повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини 
от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и 
ширина на острието. I брой кейдж за стабилизация в торако-лумбален отдел, материал PEEK, с 2 
рентгеноконтрастни маркера, размери от 7 до 14, дължини 25-30мм, наклон 0°,4°.

брой 1 Ви енд Ди

4,3

Комплект: 2 бр. разширяващи се по височина stand-alone TLIF кейдж. титаниеви, с 
хидроксиапатит покритие , 4 титаниеви винта, 4 заключващи винта и 2 пръчки за корекции на 
едно ниво. Размери 7, 9 и 1 1 мм. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на 
резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V. Височина на главата 15.3 
мм, ширина на главата 10 мм апикално. 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 
мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 
мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 
мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена 
долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и

брой 1 Ви енд Ди

4,4 4бр винта моноаксиални и 2бр пръчки брой 1 Ортосинтез
4,5 4бр винта полиаксиални и 2бр пръчки брой 1 Ортосинтез

4,6
Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм. дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 Хелмед

4,7
Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1 Хелмед

4,8 Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита хирургична техника брой 1 Софарма Кардио
Медикал

4,9,

Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални 
винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с 
технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. 
Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 4 
винта. 2 пръчки и 4 иннери.

брой 1 Неуро



4,10

Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло с цимент 
Cortoss. Като добавка към перкутанна транспедикуларна стабилизация с фенестрирани винтове, 
включваща: Цимент за аугментация - пълнител 5/1 Осс, смесител Mix-tip, стерилен свързващ 
накрайник за въвеждане на цимент с вместимост 2сс, пистолет за трансфер.

брой 1 Ви енд Ди

5
Медицински изделия за приложение в спииалната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За 
откцита хирургична техника

5,1 6 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки брой 1 Ортосинтез
5,2 8 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки брой 1 Ортосинтез

5,3
Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. 
Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на 
винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1

5,4 Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта) - За открита хирургична техника брой 1 Софарма Кардио
Медикал

5,5 Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) - За открита хирургична техника брой 1 Софарма Кардио
Медикал

5,6

Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6A14V. Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално. 12.8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6.5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. 
Ламинарни. педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.

брой 1 Ви енд Ди



5,7

Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на 
острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 Ви енд Ди

5,8

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал T76A14V. Височина на главата 15,3 мм. ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм: диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм: син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм

брой 1 Ви енд Ди

5,9

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал Ti6A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални 
конектори с обхват 29-31,31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 Ви енд Ди



5,10,

Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта = 3 нива) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт. който може да се превърне в моноаксиален. чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост. динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6AI4V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5. 6. 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула. 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 1 Ви енд Ди

5Д1,

Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални 
винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с 
технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. 
Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 6 
винта. 2 пръчки и 6 иннери.

брой 1 Неуро

5,12

Стабилизация за торакален. лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 
винта, 2 пръчки и 8 иннери.

брой 1 Неуро

6
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За 
перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника

6,1

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 6 
винта. 2 пръчки и 6 иннери.

брой 1 Неуро

6,2

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, 
нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. 
Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум 
съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 
винта. 2 пръчки и 8 иннери.

брой 1 Неуро



6,3

Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта = 2 нива) за MIS и отворена хирургичпа техника. 
Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, 
разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на 
кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6A14V. 
Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина 
от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя 
в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, 
която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на 
комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с 
диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

брой 2

6,4

Средна (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани 
винта с цимент). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва 
фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал 
Ti6A14V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8.5 мм и 
дължини от 40 до 60 мм (през 5мм): Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна 
повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева 
пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра 
на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: 
зелено за дъгообразна и розово за права.

брой 1 Ви енд Ди

7
Медицински изделия за приложение в сииналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за 
открита хирургична техника

7,1
Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал 
титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, 
дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1

7,2
Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал 
титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, 
дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

брой 1

7,3 Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) - За открита хирургична техника брой 1 Софарма Кардио
Медикал

7,4 Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) - За открита хирургична техника брой 1 Софарма Ви енд Ди Кардио
Медикал



7,5

Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и 
полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 
Nm - Материал Ti6AI4V. Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално. 12.8 мм 
базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 
до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на 
диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм

брой 1 Ви енд Ди

7,6

Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична 
техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично 
заключване до 12 Nm - Материал T16A14V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм 
апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 2 5  до 45 мм през 5 мм; 
диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт 
фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на 
резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм 
през 10 мм Ламинарни. педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на 
острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мулгиаксиални 
конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;

брой 1 Ви енд Ди

8
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на нрешленното 
тяло - Вертебропластика

8,1 Вертебропластика -  Confidance брой 10

8,2

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертеброгшасика. Сет за 
вертебропластика с инжекционна система с ергономична дръжка и с по-голям капацитет (15сс), с 
дълга тръба за инжектиране, която позволява на хирурга да поддържа разстояние от 
флуороскопията по време на инжектирането - 1 бр. цимент 20 гр., 1 бр. инжекционен пистолет, 2 
бр канюли и 1 бр. миксер.

брой 10 Хелмед



8,3

Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло. Костен 
цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до 
три нива, включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен 
цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен 
трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; 
оразмерена приставка с вместимост 10 сс, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за 
свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и 
диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G

брой 10

8,4

Система за вертебропластика с РММА цимент, игли и миксер/спринцовка за доставка/luer-lock 
маркуч с интегрирана метална спирала в една опаковка. Състав на цимента: 
Polymethylmethacrylate-styrene 27.10%, Polymethylmethacrylate 27%, Benzoyl Peroxide 0.5%, 
Zirconium Oxide 45.4%. Състав на течния компонент: Methyl Methacrylate 99%, Dimethyl-p- 
toluidine 1%, Hydroquinone 20ppm

брой 10 Неуро

8,5

Система вертебропластика в комплект с костен цимент - 20 гр. съдържаща херметично затварящ 
се миксер за костен цимент с възможност за директно свързване със системата; инжектор с бутон 
за отключване на буталото, въртящо се бутало, позволяващо инжектиране на 0,8 сс с един оборот; 
спринцовка 10 сс; удължител 200 мм; в комплект с костен цимент РММА състоящ се от течен 
мономер 8.5 гр. метил-метакрилат и 20 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат.

брой 10 Глобал
Медикал

9
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното 
тяло - Кифопластика

9,1

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за 
кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и 
дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три 
нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 1 бр балон, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

брой 1 Хелмед

9,2

Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за 
кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и 
дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три 
нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 2 бр балокб, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

брой 1 Хелмед

9,3 Система за кифопластика брой 1 Кардио
Медикал



9,4

Метален интра-вертебрален разширяем имплант за повдигане на остеопоротични прешлени при 
фрактури. Материал Титан. Диаметър 4,2 мм, 5,0 мм, и 5.8 мм. Еднократен инструментариум. 
Назъбен централен лумен заключващ импланта, без възмозност за обратно сгъване. Три отвора в 
центъра на импланта за изливане на цимент след разгъването му. Комплект от 2 броя

брой 1 Неуро

9,5

Кифопластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от 
стерилни: балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 мм) за ригидно и плавно въвеждане с 
рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен 
дрил. канюла и стилет 8g 5" или 11 g 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11 g 5" със 
скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща спринцовка, цимент с работно време 18 
мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за 
изпълване.

брой 1 Ви енд Ди

9,6
Система за кифопластика включваща: канюла за кифопластика със стилет; дрил; микробалонен 
катетър в три размера: 3 бр. пълнещи канюли с 4 бр. 2,5 мл. спринцовки: миксираща система за 
костен цимент; аналогово устройство за проследяване на инфлацията: костен цимент

брой 1 Глобал
Медикал

10
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака

10,1

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за 1 ниво , включваща една 
плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта 
. Плаки и винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с 
отворите и 17.4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове 
самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към 
плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 Ви енд Ди

10,2

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за II нива . включваща една 
плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и 
винтове изработени от T16A14V, с дебелина 2,1 мм. ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 
мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм: Винтове самонарязващи и 
самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини 
от 10 до 20 мм през 2 мм

брой 1 Ви енд Ди

10,3

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III нива . включваща една 
плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен. 8 винта . Плаки и 
винтове изработени от T16A14V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 
мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и 
самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини 
от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 Ви енд Ди



10,4

Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за IV нива , включваща 
една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . 
Плаки и винтове изработени от Ti6A14V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с 
отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове 
самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към 
плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.

брой 1 Ви енд Ди

10,5

Цервикална титаниева плака за едно ниво с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. До 4 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и 
с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка 
от 2 mm.

брой 1 Неуро

10,6

Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 36, 38. 40. 42, 44. 46, 48. 50, 52 и 54mm. До 6 бр. титаниеви винта, два типа (с 
променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 
19mm със стъпка от 2 mm.

брой 1 Неуро

10,7

Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. 
Размер на плаки: 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68mm. До 8 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се 
и с фиксиран ъгъл на постаявне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със 
стъпка от 2 mm.

брой 1 Неуро

10,8

Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на всеки винт по 
отделно.Размер на плаки: 70, 74, 78, 82, 86 и 90mm. До 10 бр. титаниеви винта, два типа (с 
променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 
19mm със стъпка от 2 mm.

брой 1 Неуро

10,9 Шийна плака С ВИНТОВЕ - материал титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на 
винтовете от 12 до 20 мм.

брой 1 Хелмед

10,10, Предна шийна плака брой 1

Предна шийна плака 1 ниво. 4бр винтове
Предна шийна плака 2 нива. 4бр винтове
Предна шийна плака 2 нива, ббр винтове
Предна шийна плака 3 нива, 4бр винтове
Предна шийна плака 3 нива, ббр винтове
Предна шийна плака 4 нива, 4бр винтове

10,11 Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове брой 1 Кардио
Медикал

10,12 Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни брой 1 Кардио
Медикал



10,13 Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни брой 1 Кардио
Меднкал

10,14 Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове брой 1 Кардио
Меднкал

10,15 Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове брой 1 Кардио
Меднкал

10,16 Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове брой 1 Кардио
Меднкал

10,17 Предна шийна стабилизация с титаниева плака. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, 
винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. брой 1 Елобал

Меднкал

11 Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака с кейдж

11,1

Шийна плака с кейдж - -Плаки и винтове от титан. Плаки с размери от 1 7 до 90 мм. Размери на 
винтовете 12 до 20 мм.Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за 
избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал 
Ti6A14V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина 
от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм

брой 1 Хелмед

11,2 Преден шиен кейдж с винтове Zero-P брой 1

11,3

Цервикален кейдж от материал PEEK със заключваща система с 3 винта (Primary и Rescue). 
Размер на кейджа 1 7x14мм.. височини от 5 до 12мм. и лордоза 7 градуса. Размер на винтове тип 
Primary 4.0x12mm, 4.0x13mm, 4.0x14mm, 4.0x15mm, 4.0x16mm: тип Rescue 4.5x12mm, 4.5x13mm, 
4.5x14mm, 4.5x15mm, 4.5x16mm.

брой 1 Неуро

11,4
Предна шийна стабилизация c PEEK кейдж. Анатомична форма на импланта. височина от 5 до 8 
мм и диметър 12 и 14 мм. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 
14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм.

брой 1 Глобал
Меднкал

11,5

Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта. 
Анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебрааните ъгли. Огъване 
на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация 
за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж с вградена 
подвижна титаниева плака с 2 винта, височина на кейджа 5,6 и 7 мм и диаметър 12 мм и 14 мм .

брой 1 Елобал
Меднкал

12
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака със 
заместител на прешлено тяло



1 Ценвикален меш -  SYNMESH брой 1

2 Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. брой 1 Кардио
Медикал

3 Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. брой 1 Кардио
Медикал

4
Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш. Титаниева плака с дължини от 20 
мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. Титаниев меш от 
Ti6A14V. Размери Ф 12,14,16,18,20,25 и дължини 30,60,90,100 мм

брой 1 Глобал
Медикал

13
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова 
стабилизация без захващане на черепа

13,1 Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) без захващане на черепа. брой 1 Кардио
Медикал

13,2 Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) без захващане на черепа. брой 1 Кардио
Медикал

13,3 Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) без захващане на черепа. брой 1 Кардио
Медикал

13,4

за 1 ниво - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация без 
захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, 
пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 
3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм).

брой 1 Ви енд Ди

13,5

за 1 ниво с конектор - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки. 4 фиксиращи винта и 1 
трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал 
T16A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.Омм и 
дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 
Юмм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60. 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 
24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм 
или 6.Омм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм.

брой 1 Ви енд Ди

13,6

за 2 нива - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация без 
захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, 
пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.Омм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 
3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм).

брой 1 Ви енд Ди



13,7

Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 
3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm 
до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 
иннери.

брой 1 Неуро

13,8

Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 
3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm 
до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 
иннери

брой 1 Неуро

14
Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от 
немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова 
стабилизация със захващане на черепа

14,1 Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) със захващане на черепа. брой 1 Кардио
Медикал

14,2 Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) със захващане на черепа. брой 1 Кардио
Медикал

14,3 Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) със захващане на черепа. брой 1 Кардио
Медикал

14,4

Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални 
преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на 
латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 
4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm

брой 1 Неуро

14,5

Комплект - Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на 
полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на 
винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане 
с диаметър 4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm и Стабилизация за цервико- 
торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm. 4.0mm. Дължина 
10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на 
пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери

брой 1 Неуро
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1 ниво с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация със 
захващане на черепа включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 
100° или 130°, латерална . права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с 
диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 
мм (през Юмм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40. 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с 
размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 
4.5мм, 5.5мм или б.Омм, Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм.

брой 1 Ви енд Ди
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за 2 нива с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
със захващане на черепа включваща 6 винта или куки, 2 пръчки. 6 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки. пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост,
100° или 130°, латерална . права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с 
диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 
мм (през Юмм).

брой 1 Ви енд Ди
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за 3 нива с X плака - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова стабилизация 
със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки. 8 фиксиращи винта и 1 Х-образна 
осципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, 
плаки и конектори от материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , 
полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална 
кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост.

брой 1 Ви енд Ди
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за 3 нива с X плака и конектор - Система за заден хирургичен достъп -  задна шийна винтова 
стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи 
винта, 1 бр. Х-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 
трансверзален/крос конектор. Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от 
материал Ti6A14V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм 
и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, 
голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерапна, 
права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и 
дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 1 Омм). 
Конектори: Трансверзален, с размери: 40. 60. 80 мм: Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 
мм: Конектор паралелен за ппъчки зя свъпзвяне ня ппъчка 3.5 мм към 3.5 мм. 4.5мм 5.5мм или

брой 1 Ви енд Ди


