Lot
Характеристики
Количество
Обособена позиция 1
Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация на стеблото 
- Фемурално стебло - неполирано с размери (7,5;10;12,5),конус на шийката 12/14 мм, 
- Модуларна биполярна фемурална глава,  28 mm вътрешен диаметър и 39мм-55 мм външен диаметър, 
- 1бр х 40 грама костен цимент (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин), 
- универсален цимент рестриктор ; 
- ISO 13485:2003
40
Обособена позиция 2
Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация на стеблото 
- Фемурално стебло - полирано,стандартно и латерализирано,с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17),конус на шийката 12/14 мм,  
- Модуларна биполярна фемурална глава, 12/14, 32 mm вътрешен диаметър и 42мм-60мм външен диаметър, 
- 1бр х 40 грама костен цимент (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин), 
- универсален цимент рестриктор
40
Обособена позиция 3
Система за еднополюсно тазобедрено еднопротезиране с циментна фиксация с Би - артикулрна глава
1. Бедрена компонента с циментна фиксация.
- Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.
- Материал: CrCoMn-стомана.
- Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25;  7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 
2. Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm.и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).
3.1. Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). 
3.2. Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик)
40
Обособена позиция 4
Система за еднополюсно тазобедрено еднопротезиране с циментна фиксация с Би - артикулрна глава
1.Тазобедрено стебло за циментно закрепване.  
Право стебло, със странични вдлъбнатини за ротационна стабилност, заострено и полирано. Дистален връх  със сляпа дупка за използване на дистален централизатор. Ъгъла на шийката от 135 °  е един и същ във всички размери. Морзов конус 12/14. Неръждаема стомана.5 размера, от 115 до 155мм.
2.Феморална глава с морзов конус  12/14, с диаметър 28 мм. Неръждаема стомана.5 размера, от -3.5 до +10.5 мм 
3.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 мм и външен диаметър от 42 до 56мм, самостабилизираща се (позитивен ексцентрицитет). Външната капсула да е от неръждаема стомана (AISI 316 LVM), вътре фиксиран инлей и подвижен пръстен от полиетилен (UHMW).Неръждаема стомана; UHMWРЕ 8 размера, от Ø42 до Ø56мм
4.Костен цимент - 40 гр. В оп.
40
Обособена позиция 5
Система за еднополюсно тазобедрено еднопротезиране с циментна фиксация с Би - артикулрна глава
1.ЕДНОПОЛЮСНА ГЛАВА38 мм39 mm40 mm41 mm42 mm43 mm44 mm45 mm46 mm47 mm48 mm49 mm50 mm51 mm52 mm53 mm54 mm55 mm56 mm57 mm58 mm.мед. стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138
2.МОДУЛНО ПРАВО СТЕБЛО 7,5 mm-10,0 mm-12,5 mm-15,0 mmмед. стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, тип Мюлер, конус 12/14mm, анатомичен дизайн;
3.костен цимент.40гр.костен цимент със среден вискозитет с и без антибиотик
40
Обособена позиция 6
Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация 
- Фемурално стебло - полирано,стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17),конус на шийката 12/14 мм,  
- Ацетабуларна чашка UHMWPE(46мм-60мм) - Мюлер класическа 32 мм вътрешен и  Мюлер дълбока 32 мм вътрешен диаметър, 
- Фемурална глава CoCrMo , диаметър 32 мм. и размери от S до XXXL, 
- 2бр х 40 грама костен цимент (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин), 
- универсален цимент рестриктор.
110
Обособена позиция 7
Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация 
- Фемурално стебло - неполирано с размери (7,5;10;12,5), 
- Ацетабуларна чашка (44мм-58мм) - Мюлер дълбока 28 мм вътрешен диаметър, 
- Фемурална глава , диаметър 28 мм. и размери от -3,0,+3, 
- 2бр х 40 грама костен цимент (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин), 
- универсален цимент рестриктор ; 
ISO 13485:2003
1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: 
-Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.
- Материал: CrCoMn-стомана.
- Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25;  7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15.
2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: 
-Ацетабуларна капсула с цимента фиксация – от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm.Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата да е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.
- Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10° капсула.
- Материал: UHMWPE Полиетилен. 
- Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm.  
3. Феморална глава.Технически характеристики: 
- Материал:Implant steel морзов конус 12/14. Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.
4.1.Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). 
4.2. Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик)
110
Обособена позиция 8
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с циментна фиксация
1.Тазобедрено стебло за циментно закрепване.  Право стебло, със странични вдлъбнатини за ротационна стабилност, заострено и полирано. Дистален връх  със сляпа дупка за използване на дистален централизатор. Ъгъла на шийката от 135 °  е един и същ във всички размери.   Морзов конус 12/14. 5 размера, от 115 до 155мм.Неръждаема стомана.
2. Феморална глава с морзов конус  12/14, с диаметър 28 мм.5 размера, от -3.5 до +10.5 мм Неръждаема стомана 
3. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване.Хемисфера с нормален профил с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата , с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, с  вътрешен диаметър за феморална глава с диаметър 28 мм., Mатериал -   радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA.9 размера, от 42 до 58 мм. UHMWРЕ
4. Хемисфера с 20°  инклинация за антилуксация , с пръстен 
5. Дистален централизатор – с 3 крила. 5 размера, от Ø8 до Ø16.UHMWРЕот неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента,   вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм.  Материал на радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA.9 размера, от 42 до 58 мм.UHMWРЕ 
6. Костен цимент - 40 гр. В оп., 2 бр.
110
Обособена позиция 9
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с циментна фиксация
1. МОДУЛНО ПРАВО СТЕБЛО 7,5 mm-10,0 mm-12,5 mm-15,0 mmмед. Стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, тип Мюлер, конус 12/14mm, анатомичен дизайн;
2. АЦЕТАБУЛАРНА ЧАША (цимент)44 mm46 mm48 mm50 mm52 mm54 mm56 mm58 mmвисокомолекулен полиетилен UHMWPE (ASTMF.648).
3. МОДУЛНА ГЛАВА 32 ММ Размер-S. M. L. XL. XXL.мед. Стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138,
4. Костен цимент.40гр.костен цимент със среден вискозитет с и без антибиотик
110
Обособена позиция 10
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с циментна фиксация
1.Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм;  плоска, клиновидна форма на стеблото:  7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покритие: Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя  = 4±1 µm; също и шийката на стебло, конусът е без покритие) 
2.Капсула за циментно закрепване тип РЕ-Капсула на тип Мюлер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично покритие; да бъдат стерилизарани с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала в резултат на окисляване; антилуксационна с 0 градусова  и 10 градусова инклинация. 
3.1. Титаниеви глави  с керамично покритие: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3  с TiN (титаниум нитрит) покритие; Размер: външен диаметър - 28 мм, 32 мм и 36 мм. Четири размера дължина на шийката S, M, L, XL; Дебелина на керамичното покритие: 4,0 +/- 1,0 µm, твърдост на керамичното покритие: 2200 до 2600 HV. Главите да са произведени без никел.
3.2. Керамични глави: Материал: Материал AI2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474; Размер : Външен диаметър - 28 мм, 32 мм, 36 мм. Три размера дължина на шийката- S, M, L; да са произведани 100 % без никел 
3.3. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.
110
Обособена позиция 11
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с циментна фиксация
1.Тазобедрена ендопротеза PE cement. Muller / Inox / .Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус от 5° 40' и конус 12/14. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW – ISO 5832 – 9). Девет размера на стеблото: A–115mm; B-121mm; C-127mm; D-133mm, E-140mm; F-146mm; G-153mm; H-161mm; I-169mm 
2. Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Müller II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата.  Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът (UHMWPE – ISO 5834 – 2). Рзмери от Ǿ 44 до Ǿ 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм 
3. Фемурална глава съвместина с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана  ISO (5832 - 9), с размери Ǿ 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм) и  Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) ((4.))Цимент с двоен вискозитет, с възможност за ренгеново проследяване 40 гр или цимент с антибиотик 40 гр
110
Обособена позиция 12
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с циментна фиксация
1.Тазобедрена ендопротеза PE cement. Bibop / Inox / .Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус от 5° 40' и конус 12/14. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW – ISO 5832 – 9). Девет размера на стеблото: A–115mm; B-121mm; C-127mm; D-133mm, E-140mm; F-146mm; G-153mm; H-161mm; I-169mm. 
2.Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 43 мм до Ø 55мм през 1 мм. Материал: Стомана CrNi (ISO 5832-1). Съвместима с фемурални глави с Ø 28 мм 
3.фемурална глава съвместина с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана  ISO (5832 - 9), с размери Ǿ 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм) и  Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) 
4.Цимент с двоен вискозитет, с възможност за ренгеново проследяване 40 гр или цимент с антибиотик 40 гр
110
Обособена позиция 13
Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие.Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с двойно поресто покритие на цялото стебло за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация и двойна подвижност на безциментно фиксираната ацетабуларна капсула.   
1.Бедрена компонента 
- Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.
- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани .
- Размери на стеблата –   8 размера / от 2-9 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация.
2. Ацетабуларна компонента 
- Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с двойно порьорзно покритие (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата за по добра фиксация. Налична 10 градусова антилуксационна стреха в горния полюс и допълнително отнемане на 10 градуса от долния полюс за подобряване на биомеханиката. Възможност за двойна подвижност между инлея и ацетабуларната капсула, и бедрената глава и инлея, като по този начин значително се увеличава обема на движение, като практически се изключва възможността за луксация.
- UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за двойно подвижна ацет. Капсула с размери от 46 до 64 mm поемаща бедрени глави с диаметър 28 мм и различни дължини. 
3. Феморална глава. Неръждаема стомана морзов конус 12/14  Ф  28  - четири размера
50
Обособена позиция 14
Система за тазобедрено протезиране
1. Тазобедрено стебло за безциментно закрепване –Право, с овално сечение и полиран заострен дистален край, с двойно покритие на проксималната част - от чист титан TiCoat и хидроксиапатит /Hydroxyapatite/, непокритите части - идеално  полирани , 135° ъгъл на шийката , с морзов конус  12/14. 8 размера, от 115 до 165 мм .Ti6Al4V 
2. Феморална глава-  с морзов конус  12/14, с диаметър 28 мм.   13 pазмера, от 44 до 70 мм.Неръждаема стомана
3. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване  ПРЕС ФИТ :  Хемисфера с нисък профил с 4 опасващи повърхностни канала / прореза /и 3 отвора ,  съставени от отделящи се тапи , за евентуално допълнително закрепване с винтове.  Вътрешната повърхност с форма на пресечен конус 5°40’, външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит, съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ. 13 pазмера, от 44 до 70 мм.Ti6Al4V 
4. Инлей за  ацетабуларна капсула за безциментно закрепване  ПРЕС ФИТ : 
Вариант А  - с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’ .
Вариант Б - с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’,  с повдигнат ръб за антилуксация с 20° покритие, с елемент за рентгенографско наблюдение.  
5 pазмера .UHMWРЕ 
5. Винтове - аутофилетантни, 6,5 мм. Диаметър, със заоблен самоцентриращ се връх.
5  pазмера.Ti6Al4V
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Обособена позиция 15
Система за тазобедрено протезиране
1. Тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4- кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм);  с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм) ; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дистално корундиран; проксимален cpTi покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дистално матов.
2. Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип -  „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата  капсула, съвместно с керамична , полиетиленова, метална или титаниева с вложки с керамично покритие. Произведени без никел;   капсулата да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на сглобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм;  имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума.  Капсулата  да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора.
3. Вложката  да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова  и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) : 28мм/39мм  (46-48мм),  32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно  покритие по DIN ISO 5832-Всички гарнитури да са 100 % без никел.
4.1.Титаниеви глави  с керамично покритие: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3  с TiN (титаниум нитрит) покритие; Размер: външен диаметър - 28 мм, 32 мм и 36 мм. Четири размера дължина на шийката S, M, L, XL; Дебелина на керамичното покритие: 4,0 +/- 1,0 µm, твърдост на керамичното покритие: 2200 до 2600 HV. Главите да са произведени без никел. 
4.2.Керамични глави: Материал: Материал AI2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474; Размер : Външен диаметър - 28 мм, 32 мм, 36 мм. Три размера дължина на шийката- S, M, L; да са произведани 100 % без никел 
4.3.Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.((5.))Спонгиозни винтове  с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм; Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса
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Обособена позиция 16
Система за тазобедрено протезиране
1. Късо тазобедрено стебло с безциментно закрепване с мета- диафизална фиксация със биоразербируем щифт : материал: TiAl6V4- кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 8 размера - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 и 118 (мм);  с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ;  плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ap; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 132°. Всички безциментни стандартни  стебла да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дистално корундиран; проксимален cpTi покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дистално матов.в метафизарна част да има биорезербируем  Poly(L-lactid-co-D,L-lactid) ([C3H4O2]n) щифт.
2. Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип -  „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата  капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел;  Вложката  да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова  и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката)  да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на сглобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм;  имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора.
3. Вложката  да е от материал Al2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474 с 0 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на капсулата;  Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) : 28мм/39мм  (46-48мм),  32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно  покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитури да са 100 % без никел. 
4.1. Титаниеви глави  с керамично покритие: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3  с TiN (титаниум нитрит) покритие; Размер: външен диаметър - 28 мм, 32 мм и 36 мм. Четири размера дължина на шийката S, M, L, XL; Дебелина на керамичното покритие: 4,0 +/- 1,0 µm, твърдост на керамичното покритие: 2200 до 2600 HV. Главите да са произведени без никел. 
4.2. Керамични глави: Материал: Материал AI2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474; Размер : Външен диаметър - 28 мм, 32 мм, 36 мм. Три размера дължина на шийката- S, M, L; да са произведани 100 % без никел
4.3. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.
5. Спонгиозни винтове  с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм; Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса
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Обособена позиция 17
Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация - Фемурално стебло - титаниево покритие, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17),конус на шийката 12/14 мм,  Ацетабуларна чашка (външна) - TiAl6V4,от 46 до 68 мм външен диаметър, възможност за допълнителна фиксация със спонгиозни винтове,  Ацетабуларна чашка (вътрешна)- UHMWPE, 32 мм и 28 мм, възможност за избор на 10 градуса офсет, Фемурална глава CoCrMo , диаметър 32 мм и 28 мм. и размери от S до XXXL
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Обособена позиция 18
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); хидроксиапатитът (HA – ISO 13779 –2). Девет размера на стеблото: A–115mm; B-121mm; C-127mm; D-133mm, E-140mm; F-146mm; G-153mm; H-161mm; I-169mm.
2. Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
4. Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22mm, Ǿ28mm, Ǿ32mm.
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm.
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Обособена позиция 19
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1.Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието да е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); хидроксиапатитът (HA – ISO 13779 – 2). Девет размера на стеблото: A–115mm; B-121mm; C-127mm; D-133mm, E-140mm; F-146mm; G-153mm; H-161mm; I-169mm.
2. Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от Chirulen 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
4. Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22mm, Ǿ28mm, Ǿ32mm.
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm.
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Обособена позиция 20
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-112mm; C-120mm; D-128mm; E-133mm; F-139mm; G-147mm; H-159mm.
2. Ацетабулна капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Да е покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
4. Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22mm, Ǿ28mm, Ǿ32mm.
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm.
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Обособена позиция 21
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-112mm; C-120mm; D-128mm; E-133mm; F-139mm; G-147mm; H-159mm.
2. Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от Chirulen 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
4. Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22mm, Ǿ28mm, Ǿ32mm.
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm.
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Обособена позиция 22
Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-112mm; C-120mm; D-128mm; E-133mm; F-139mm; G-147mm; H-159mm.
2. Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2), с екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от Chirulen 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
4. Фемуралната  глава да е съвместима с конус 12/14 5°40’,  материал керамика  (ISO 6474-1), с размери  Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +2мм), Ǿ32mm (S -4мм; M 0мм; L +4мм).
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm.
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Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1.Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-112mm; C-120mm; D-128mm; E-133mm; F-139mm; G-147mm; H-159mm.
2. Ацетабулна капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от Chirulen 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
4. Фемуралните глави да съвместими с конус 12/14 5°40’, изработени от материал керамика, с размери Ǿ 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), Ǿ 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ǿ 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), Ǿ 40мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм), изработени по ISO (6474 - 1) и ISO (6474 – 2).
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm.
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Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация.  Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V – ISO 5832 – 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Конусът на шийката да е 12/14. Размерите да са 7 за ляво и 7  за дясно бедро: B-112mm; C-120mm; D-128mm; E-133mm; F-139mm; G-147mm; H-159mm.
2. Керамична ацетабуларна капсула за  безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева плав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3). Да е покрита с пориозен титан (ISO – 5832 – 2) и хидрксиапатит (ISO – 13779 – 2), съвместима само с керамични инлеи. Геометричната форма на капсулата да е 180º хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да е 7мм в екваториалната зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма, спрей, торчинг, техника. Биологичният разтвор от контакта на коста с хидрксиапатитното поктирие да води до бърза остео – интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и минимизираме на микродвиженията между коста и капсулата. Дизайнът ù да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При необходимост се използват спонгиозни винтове от 6,5мм, 3 броя.  Размери от Ǿ 40 до Ǿ 64мм.
3. Размерите на инсъртите (инлеите) да е от Ǿ 35мм до Ǿ 48мм и градуси от 0º до 10º, изработени от керамика, от пилиетилен (UHMWPE – ISO 5834 – 2), да са съвместими с полиетиленов инсърт с  0º – 10º, с от Ǿ 39мм до Ǿ 48мм, с възможност за изработване от материал crosslinked. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм.
4. Феморалните глави да съвместими с конус 12/14, изработени от материал керамика, с размери Ǿ 28 (с дължини S -3,5' M 0: L +3,5), Ǿ 32 (S -4; M 0; L +4; XL 7), Ǿ 36 (S -4; M 0;L +4; XL +8), Ǿ 40мм (S -4; M 0; L +4; XL + 8), изработени по ISO (6474 - 1) и ISO (6474 - 2). 
5. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm
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Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Индивидуално бедрено стебло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен пациент, болницата предоставя само необходимите ядрено - магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да бъде титанова сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3), стеблото да бъде покрито с пориозен титан и хидроксиапатит. 
2. Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на инлея към капсулата да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm; Ǿ32mm и Ǿ32mm. Втулката да е изработена от UHMWPE (ISO 5834 – 2) или (Chirulen 1020 X – ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.
3. Феморалната  глава да е съвместима с конус 12/14 5°40’,  материал керамика  (ISO 6474-1), с размери  Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +2мм), Ǿ32mm (S -4мм; M 0мм; L +4мм).
4. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от Chirulen 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
5. Спонгиозни винтове с Ǿ 6,5мм, изработени от (Ti6Al4V - ISO 5832 - 3), с 10 размера дължини от L 15мм до L 60мм през 5 мм.
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Двуполюсна тазобедрена протеза за първично протезиране с безциментна фиксация:
1. Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация,  за ляво и дясно бедро  с модулна шийка. Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo – (ISO 5832 – 12).  Материалът, от който   да е изработено стеблото да е TI6AL4V  (ISO 5832 – 3) и  да е покрито с хидроксиапатит - HA  (ISO 13779 – 2), да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C-120mm; D-128mm; E-133mm; F-139mm; G-147mm; H-159mm. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14.
2. Модулни шийки, видове: Normal S; Normal L; Varus Valgus S 8°; Varus Valgus L 8°; Ante Retro S 15°; Ante Retro L 15°; Varus Valgus S 16°; Varus Valgus L 16°; Varus Retro Right S; Varus Retro Right L; Varus Retro Left S; Varus Retro LeftL. Изработени от материл CoCrMo  (ISO 5832 – 12).
3. Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит.  Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация.  Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm. 
4. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под азот(nitrogen).
5. Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ǿ22,22mm, Ǿ28mm, Ǿ32mm.
6. Спонгиозни винтове с Ǿ6,5mm, изработени от материал Ti6Al4V  (ISO 5832 - 3), с 10 размера  дължини от L 15mm до L 60mm  и стъпка през 5 mm
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Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация   :
1. Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване.Технически характеристики:
- Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2).
- Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.
- Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие.
- Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм- дължина 190, 240 290, 340.
2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с двойно покритие от плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатитно покритие.Технически характеристики: 
- Метална ацетабуларна компонента с пълна полусфера.
- Двойното покритие на хидроксиапатита върху титаниевата плазма позволява да се осъществи по-добра вторична фиксация чрез врастване на костта. 
- Капсулата има възможност за „прес фит” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове.
- Материал: Cr Co Mn – стомана с двойно покритие от титаниева плазма и хидроксиапатит.
- Размери: от Ø44 до Ø64 през 2 мм на външния диаметър. 
3. Ацетабуларна вложка.Технически характеристики: 
- Полиетиленова вложка (полиетилен UHMWPE) с вътрешен диаметър за феморалната глава. Съответно при капсула с размер Ø44 и Ø46 с диаметър за главата Ø26; размер Ø48 и Ø50 с диаметър за главата Ø28; размери от Ø52 до Ø64 с диаметър за главата Ø32. 
- Протезата да дава възможност, в зависимост от нуждите на пациента, да бъде поставена стандартна или антилуксационна вложка с 10° антилуксационна яка. 
4. Феморална глава.Технически характеристики: 
- морзов конус 12/14– неръждаема стомана. Диаметър на главата Ø26 мм, Ø28 мм и Ø32 мм и дължина: къса /R/, средна /N/, дълга /H/, екстра дълга /EH/
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Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло  с механ.ацетабуларен кейдж и лепена капсула:
1. Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване. Технически характеристики: 
- Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2).
- Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.
- Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие.
- Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм - дължина 190, 240 290, 340 
2. Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.
3. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: 
- Ацетабуларна капсула с цимента фиксация – от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..
- Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.
- Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10° капсула.
- Материал: UHMWPE Полиетилен 
- Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm.
4. Феморална глава.Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14 Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.
10
Обособена позиция 29
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло  с лепена капсула и глава:
1. Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване.
Технически характеристики:       
- Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2).
- Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване. Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие. Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм - дължина 190, 240 290, 340 
2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. 
Технически характеристики:
- Ацетабуларна капсула с цимента фиксация – от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.
- Разновидности: 
С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10° капсула.
- Материал: UHMWPE Полиетилен 
- Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm.  
3. Феморална глава.Технически характеристики: 
- Материал: Implant steel морзов конус 12/14 
- Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/. 
4.1. Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). 
4.2. Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик).
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Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става:
1. Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране. Анатомично конструирано с модулна шийка. Да е изработено от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3)', покрито  с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Дисталният край на стеблото да се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм). Да се комбинара се с 12 модела модулни шийки 12/14. 5 размера за ляво и 5 размера за дясно бедро: T10-214mm;T12-224mm; T14-236mm; T16-249mm; T18-260mm.
2. Дистални болтове, изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3), шест размера с дължини от L 25мм до L 50мм през 5мм 
3. Модулни шийки, видове: Normal S; Normal L; Varus Valgus S 8°; Varus Valgus L 8°; Ante Retro S 15°; Ante Retro L 15°; Varus Valgus S 16°; Varus Valgus L 16°; Varus Retro Right S; Varus Retro Right L; Varus Retro Left S; Varus Retro Left. Изработени от материл CoCrMo - ISO 5832 - 12.
4. Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3) и покрити с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фикцията на инлея към капсулата  да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта.Да са налични инлеи с 0° и 10° инклинация.Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в едиия край, която може да бъде извита или премахната според случая.На 180° да са разположени 3 броя ушички,позволяващи винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от Ǿ 48мм до Ǿ 70мм, през 2мм; 
5. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от Chirulen 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.
6. Феморална глава съместима с конус 12/14, материал CoCrMo ISO (5832 - 12), с размери Ǿ 22,22, Ǿ 28, Ǿ 32мм.
7. Спонгиозни винтове с Ǿ 6,5мм, изработени от (Ti6Al4V - ISO 5832 - 3), с 10 размера дължини от L 15мм до L 60мм през 5 мм.
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Комплект ревизионна тазобедрена протеза:
1. Модуларно тазобедрено стебло, съставено от два компонента проксимален и дистален които се закрепват помежду си посредством морзов конус със затягащ винт и тапа. За проксималната част с яйцевидно напречно сечение с ротационно ребро и странично рамо с два проходни отвора. Ъгъл на шийката 130 ˚. Дисталната част да е с осем надлъжни ребра. Морзов конус 12/14.8 размера от за проксималната част L от 55 до 85 мм, за дисталната част L от 130 до 210 мм .Ti6AL4V 
2. Феморална глава с морзов конус  12/14, с диаметър 28 мм.5 размера, от -3.5 до +10.5 мм .Неръждаема стомана 
3. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване.Хемисфера с нормален профил с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата , с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, с  вътрешен диаметър за феморална глава с диаметър 28 мм. С радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA. Или Хемисфера с 20 ° инклинация за антилуксация , с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, с  вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм.  Материал на радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA.9 размера, от 42 до 58 мм UHMWРЕ
4. Винтове - аутофилетантни, 6,5 мм. Диаметър, със заоблен самоцентриращ се връх.   5  pазмера.Ti6Al4V 
5. Костен цимент -40гр. Опаковка.
6. Укрепващ ацетабуларен ринг, полусфера със закрепване в илиачната част.8 размера от 44до58мм.Чист титании
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Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация:
1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики:
- Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.
- Материал: CrCoMn-стомана.
- Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25;  7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 
2. Ацетабуларна компонента: 
- Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. 
-Ацетабуларната метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация.
- UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова антилуксационна стреха. Да са подходящи за 28 mm. бедрени глави.Освен антилуксационната с 10º инклинация, вложката да позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха.
- Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на металната капсула 
3. Феморална глава Технически характеристики: 
- Материал: Implant steel морзов конус 12/14.
- Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.  
4.1. Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). 
4.2. Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик).
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Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с циментна фиксация:
1. Бедрена компонента -  Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край.
- Биконична шийка в два варианта – права и извита, като извитата шийка да позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани .
- Размери на стеблата –   7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата да бъдат леви и десни. 
2.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: 
- Ацетабуларна капсула с цимента фиксация – от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата да е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10° капсула. Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm  
3. Феморална глава. Технически характеристики: 
- Материал: Implant steel морзов конус 12/14. 
- Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.  
4.1. Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). 
4.2. Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик).
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Хибридна система за първично тазобедрено протезиране със стебло със хидроксиапатитно покритие и капсула с циментно закрепване:
1. Тазобедрено стебло за безциментно закрепване 
–Право, с овално сечение и полиран заострен дистален край, с двойно покритие на проксималната част - от чист титан TiCoat и хидроксиапатит /Hydroxyapatite/, непокритите части - идеално  полирани , 135° ъгъл на шийката , с морзов конус  12/14. 4. 8 размера, от 115 до 165 мм .Ti6Al4V 
2. Феморална глава с морзов конус  12/14, с диаметър 28 мм.
- 5 размера, от -3.5 до +10.5 мм 
- Материал - неръждаема стомана  
3. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване.Хемисфера с нормален профил с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата , с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, с  вътрешен диаметър за феморална глава с диаметър 28 мм. С радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA или Хемисфера с 20 ° инклинация за антилуксация , с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, с  вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм.  
- материал на радиопозитивен пръстен AISI 316L , 
- полиметил метакрилат сфери PMMA.9 размера, от 42 до 58 мм .UHMWРЕ 
4. Костен цимент - 40 гр. В оп.
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Хибридна система за първично тазобедрено протезиране с пресфит капсула и циментно стебло:
1. Тазобедрено стебло за циментно закрепване.  Право стебло, със странични вдлъбнатини за ротационна стабилност, заострено и полирано. Дистален връх  със сляпа дупка за използване на дистален централизатор. Ъгъла на шийката от 135 °  да е един и същ във всички размери.Морзов конус 12/14. 5 размера, от 115 до 155мм.Неръждаема стомана  
2. Феморална глава с морзов конус  12/14, с диаметър 28 мм.5 размера, от -3.5 до +10.5 мм .Неръждаема стомана  
3. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване  ПРЕС ФИТ:
Хемисфера с нисък профил с 4 опасващи повърхностни канала / прореза /и 3 отвора ,  съставени от отделящи се тапи , за евентуално допълнително закрепване с винтове. Вътрешната повърхност с форма на пресечен конус 5°40’, външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит, съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ.  13 pазмера, от 44 до 70 мм.Ti6Al4V  
4. Инлей за  ацетабуларна капсула за безциментно закрепване  ПРЕС ФИТ: 
Вариант А  - с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’ 
Вариант Б - с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’,  с повдигнат ръб за антилуксация с 20° покритие, с елемент за рентгенографско наблюдение.  5  pазмера.UHMWРЕ  
5. Винтове - аутофилетантни, 6,5 мм. Диаметър, със заоблен самоцентриращ се връх.   5  pазмера.Ti6Al4V  
6. Дистален централизатор – с 3 крила.5 размера, от Ø8 до Ø16.UHMWРЕ 
7. Костен цимент - 40 гр. В оп.
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Хибридна система за първично тазобедрено протезиране:
1. Дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5° 40' и. Да е изработено  от неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ).  Седем размера на стеблото: B-165,5mm CCD ъгъл от 135˚; C-170,5mm CCD ъгъл от 136°; D-175,5mm CCD ъгъл от 137°, E-180,5mm CCD ъгъл от 138°; F-185,5mm CCD ъгъл от 139°; G-190,5mm CCD ъгъл от 140°; H-195,5mm CCD ъгъл от 141°или по - дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и да завършва с конус 12/14 5° 40' и. Да е изработено от неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ). Четири размера на стеблото:  C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 137°, E-230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°.  
2. Ацетабулна капсула за безциментна фиксация,  да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит HA  (ISO 13779 – 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Да са налични  инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm. 
3. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. 
4. Фемурална глава съвместина с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана  ISO (5832 - 9), с размери Ǿ 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм) и  Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) 
5. Спонгиозни винтове с Ǿ 6,5мм, изработени от (Ti6Al4V - ISO 5832 - 3), с 10 размера дължини от L 15мм до L 60мм през 5 мм. 
6. Цимент с двоен вискозитет, с възможност за ренгеново проследяване 40 гр или цимент с антибиотик 40 гр
10
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Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" или "Чарли" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение.
- Дължина на стеблото:130мм или 250мм .
- Размери на главата  48 и  56. 
- Състав: метална конструкция от медицинска неръждаема стомана AISI 316L с покритие от високорезистентен костен цимент с антибиотик /гентамицин/.Видове: два вида според дължината на стеблото,  с три размера във всеки вид според диаметъра на главата.
Стерилен имплант, единично опакован с индивидуален лот номер
5
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Комплект за първично колянно протезиране:
1. Феморален компонент с циментно закрепване: 
- материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие ; 
- по 6 размера за дясна и лява конфигурация; 
- модели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка ; 
- компонента от вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент. 
Трябва да има феморален компонент за фиксбиринг и мобайлбиринг. 
2. Тибиален компонент с циментно закрепване: 
-материал: CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие;  
-по 5 размера за дясна и лява конфигурация; 
-модели с гладка външна повърхност от титан-нитридно покритие. 
Трябва да има тибиален компонент за фиксбиринг и мобаилбиринг. 
3. Менискален компонент ( PE inlay ): 
- материал – UHMWPE съгласно DIN ISO 5832/1+2 ; 
- модели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка ; 
- 5 височини на импланта (10 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм, 20 мм) с 5 размера за всяка височина за пълна съвместимост между всички тибиални и феморални размери; 
- обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; 
- подсилен в задната част; 
- заключващ механизъм ; 
- модели с фиксиран и мобилен компонент за вътрешна и външна ротация. 
Да има и компоненти за по-голямо движение за млади пациенти със същите размери които са опоменати по-горе.  
4. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от  40 гр.
20
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Комплект за първично колянно протезиране без запазване на задна кръстна връзка  и с мобилна тибиална вложка, система ''Мобайл Беаринг'' :
1. Феморален компонент без запазване на задна кръстна връзка, анатомичен,  със  заоблен  профил както на сагиталната, така и на фронталната плоскост . Троклеарен канал наклонен на 6° относно сагиталната плоскост, с дълбочина и профил аналогични на естествените. На вътрешната повърхност  да има джобове, дълбоки 1мм. Които поемат и задържат тънък слой от цимент .Предния страничен ръб на пателарната бразда да е по-висок от медиалната, за подобряване на устойчивоста към странична дислокация на пателата. 
- по 5 размера за лява и дясна  конфигурация. 
-Материал- CoCrMo  
2. Тибиална вложка мобилна,  симетрична, горните повърхности за контакт  да са  съответстващи на кондилните повърхности за голяма част от дъгата на движение. Минималната дебелина на вложките от полиетилен да е 6 mm, в съосветствие с  норматива EN 12564. Задната част на тибиалната вложка да има един  завъртащ кил в съответстващ  обем на отвора на тибиалият компонент. 
- 5 размера , като всеки размер да има 4 дебелини.
-Материал - UHMWРЕ  
3. Тибиален компонент –симетричен, с горна повърхност идеално излъскана. Вътрешният отвор да е с форма на пресечен конус,  да приема стабилизиращият кил, намиращ се на външната повърхност на вложката,  ограничавайки частично движението и. Външната част да представлява издаден стабилизиращи кил, скосен в зависимост от размера. 
- 5 размера 
- материал-CoCrMo  
4. Патела - Компонента ротула да има симетрична форма по оста. Профилът й да е съвместим с този на феморалните кондили. Да е предвидено циментно закрепване към костта.  Външната повърхност да представлява три кила, които се вмъкват в костта за да подобрят стабилнотстта на импланта  и един джоб, който приема и задържа фин слой цимент.  
-3 размера 
- материал UHMWРЕ  
5.Костен цимент - 40 гр. В оп.
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Уникондиларна колянна ендопротеза:
1. Феморален компонент: 
- да е с анатомичен дизайн; 
- 5 A/P размера; 
- точност до +/- 2 mm.; 
- да има централен шип и допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването; 
- повърхностите в контакт с костта да са  покрити с полиметил метакрилат PMMA; 
- антериорната част да е с радиус за гладко преминаване от ендопротезата към костта и избягване на удар върху пателата; 
- материал – Co-Cr-Mo сплав.  
2.Тибиален компонент: 
Да е изцяло полиетиленов (полиетилен UHMWPE) с медиално разположен кил и надлъжно и напречно оребряване за по-добра фиксация и разпределяне на тежестта; 
- материал – полиетилен UHMWPE. 
- да е с налична метална нишка от неръждаема стомана по периферията за следоперативен рентгенов контрол на позицията на тибиалният компонент. 
- диаметрите на тибиалния компонент да са 40 мм, 45 мм и 50 мм, а дебелините за всеки диаметър са 6 мм, 8 мм и 10 мм.  
2.1. Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). 
2.2. Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик).
20
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Комплект за ревизионно колянно протезиране без запазване на задна кръстна връзка:
1. Феморален компонент без запазване на задна кръстна връзка, анатомичен,  със  заоблен  профил както на сагиталната, така и на фронталната плоскост . Троклеарен канал наклонен на 6° относно сагиталната плоскост, с дълбочина и профил аналогични на естествените. На вътрешната повърхност да има джобове, дълбоки 1мм. Които да поемат и задържат тънък слой от цимент . Предния страничен ръб на пателарната бразда да е по-висок от медиалната, за подобряване на устойчивоста към странична дислокация на пателата. Да могат бъдат използвани стебла , офсети и аугменти със свързващи винтове. по 5 размера за лява и дясна  конфигурация.CoCrMo  
2. Тибиална вложка фиксирана , Симетрично фиксирана лагер тибиална вложка с жертване на задна кръсна връзка и високо коронално ограничено въртене. Минимална дебелина за полиетиленовата вложка, е 6 мм, в съответствие със стандарт EN 12564.Долната част на обвивката е оборудвана със система, която предпазва тибиалното плато. Тази система да разполага с ресор от стоманена тел, монтирани в прорезите на ръба на тибиалното плато. Да има допълнителен вътрешен винт за фиксиране.   
- 5 размера , като всеки размер да има 6 дебелини.
- материал - UHMWРЕ  
3. Тибиален компонент –  Симетричен ревизионен тибиален компонент с четири отвора на платото, предназначени за винтове за допълнителна  фиксация, които могат да се затварят със специални тапи. Външната част да представлява издаден стабилизиращ кил, скосен в зависимост от размера. Да могат да бъдат използвани стебла , офсети и аугменти със свързващи винтове.  
- 5 размера 
- материал - CoCrMo  
4. Патела - Компонента ротула да има симетрична форма по оста. Профилът й да е съвместим с този на феморалните кондили. Да е предвидено циментно закрепване към костта.  Външната повърхност да представлява три кила, които се вмъкват в костта за да подобрят стабилнотстта на импланта  и един джоб, който да приема и задържа фин слой цимент.  
- 3 размера .
- материал - UHMWРЕ  
5. Стебло  безциментно с финно съединяване , оборудвано с винтчета за безопасност. 
- 12 размера в две дължини.
- материал - Ti6Al4V   
6. Стебло  циментно с финно съединяване , оборудвано с винтчета за безопасност.  
- 4 размера.
- материал - CoCrMo  
7. Тибиални и феморални плочици за попълване на височината прикрепящи се с винт.  
-тибиални - 5 размера, с по две височини; 
- феморални - 5 размера, с по 4 височини .
- материал - Ti6Al4V   
8. Съединител Офсет с тънко съединяване и оборудван с винтове за безопасност.
- феморален - по 6 размера за лява и дясна  конфигурация; 
- тибиален - 3 размера.Ti6Al4V   
9. Костен цимент - 40 гр. В оп.
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Система за ревизионно тотално колянно ендопротезиране със и без запазване на задната кръстна връзка с антиалергенно покритие: 
1. Тибиален компонент за циментно закрепване: 
-материал: CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; 
-по 6 размера за дясна и лява конфигурация;  
2. Феморален компонент с циментно закрепване: 
- материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; 
- по 6 размера за дясна и лява конфигурация -/ 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6/; 
компонента от вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент.  
3. Стебло за тибиа и фемур  изработени от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3  с диаметър 12мм, 14мм,16мм,18мм,20мм и 20мм и дължини 100мм, 150мм за всеки диаметър и 200мм до  диаметър - 18мм .  
4. Винт за спейсър  от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3
5. Титаниев двоен конус : материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с размери : +0; +2мм; +4мм; +6мм 
6. Инлеи от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2 с 5 размера / 2,3,4,5 и6 / и дебелини 5 / 10; 12,5; 15; 17,5 и 20мм/ 
7. Фемурален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с  6 размера и дебелина:  5мм и 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "posterior "  и " distal" 
8. Тибиален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с  6 размера и дебелина:  5мм и 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "lateral "  и " medial"  
9. Винт за tiabelen(?!) спейсър  от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 
10. Удължител на стеблото тип мъжки конус  изработени от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с с титан-нитридно покритие; 14/25мм
5
Обособена позиция 43
ПИРОН ЗА БЕДРО - ТРОХАНТЕРЕН
5
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ПИРОН ЗА БЕДРО - ДИАФИЗАЛЕН
5
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Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9мм трохантерен винт и 6,5мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15мм. Шийно диафизарен ъгъл 135гр. Дължина на импланта 220мм
2
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Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9мм трохантерен винт и 6,5мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15мм. Шийно диафизарен ъгъл 135гр. Дължини на импланта от 295 до 415 - през 15мм
5
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Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури. Заключване с 4бр  4,8мм кортикални винтове в една равнина. Диаметри 9,10,11мм - канюлирани. Дължина на импланта от 340 до 440мм през 20мм
5
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Реконструктивен титаниев бедрен пирон – канюлиран,позволяващ имплантирането на минимум два не канюлирани титаниеви застопоряващи  винта във бедрената шийка
 - Материал: титаниева сплав 
 - Размери: Ф10 и Ф11 
 - Винтове: титаниеви проксимални спонгиозна резба Ф7 и дължина от 70 до 120мм през 5 мм, дистални Ф5,5 от 25 до 70мм през 5мм.
5
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Къс реконструктивен титаниев бедрен пирон,неканюлиран, позволяващ имплантирането на минимум два не канюлирани титаниеви застопоряващи  винта във бедрената шийка:
 - Материал: титаниева сплав
 - Размери: Ф10 и Ф11 и Ф12
 - Винтове: титаниеви проксимални спонгиозна резба Ф7 и дължина от 70 до 120мм  през 5мм, дистални Ф5,5 от 25 до 70мм през 5мм
2
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Стандартен титаниев фемурален пирон – канюлиран
 - Материал: титаниева сплав
 - Размери: Ф10 и Ф11
 - Винтове: титаниеви проксимални  и дистални Ф5,5 от 25 до 70мм през 5мм
5
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Фемурален застопоряващ канюлиран пирон
- Материал: титаниева сплав клас на твърдост 900
- Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 420мм през 20мм
- Два отвора проксимална фиксация, единият динамичен
- Два отвора дистална фиксацияВинтове: титаниеви Ф5 от 30 до 80мм през 5 мм
2
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Бедрен реконструктивен къс пирон – титаниев, позволяващ имплантирането на  минимум два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка
 - Материал: титаниева сплав
 - Размери: Ф11 и Ф13 и дължина 225мм
 - Винтове: титаниеви  проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 65 до 125 мм през 5мм, дистални Ф5 от 30 до 80мм през 5мм
2
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Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен – титаниев, позволяващ имплантирането на  минимум два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка
 - Материал: титаниева сплав 
 - Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 420 през 20мм
 - Винтове: титаниеви  проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 70 до 120 мм през 5мм, дистални Ф5 от 30 до 80мм през 5мм
2
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Мултифункционален фемурален заключващ пирон   диам. 8 мм,9 мм,10 мм, - глава 13мм ,с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L .240 - 380 мм.
2
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Мултифункционален фемурален заключващ пирон   диам. 10 мм - глава 15мм ,с проксимални заключващи винтове 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  ,ISO 13485+AC:2009 - 316L.320 - 480 мм.
2
Обособена позиция 56
Мултифункционален фемурален заключващ пирон   диам. 12 мм - глава 15мм ,с проксимални заключващи винтове 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  ,ISO 13485+AC:2009 - 316L.320 - 480 мм.
2
Обособена позиция 57
Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон   диам. 10 мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм  ,ISO 13485+AC:2009  - 316L.240 мм.
2
Обособена позиция 58
Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон   диам. 12 мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм  ,ISO 13485+AC:2009 - 316L.240 мм.
2
Обособена позиция 59
Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 -11-12мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заключващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+AC:2007 - Титаний.220 - 280 мм.
 - Пин за Пирон Троен - Проксимален фемур  - 4,0 мм , ISO 13485+AC:2007 - Титаний.65 - 125 мм.
 - Динамичен винт за Пирон Троен - Проксимален фемур - 11,0 мм , ISO 13485+AC:2007 - Титаний.70 - 125 мм.
 - Телескопичен динамичен винт за Пирон Троен - Проксимален фемур - 11,0 мм, ISO 13485+AC:2007 -Титаний.70 - 125 мм.
2
Обособена позиция 60
Анатомичен универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм ,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний.275 -475 мм.6,5 
Динамичен винт за фемурален пирон - Титаний.65 - 140 мм.
2
Обособена позиция 61
ТРОХАНТЕРНА ПЛАКА С ВИНТОВЕ Ф 4,5-DHS-135,140 градуса / от 2 до 6 дупки/
150
Обособена позиция 62
ТРОХАНТЕРНА ПЛАКА С ВИНТОВЕ Ф4,5-DHS-135,140 градуса  / от 8 до 10 дупки/
150
Обособена позиция 63
ПЛАКА ЗА БЕДРО-ДИАФИЗА С ВИНТОВЕ Ф4,5-5ММ DCP
15
Обособена позиция 64
ПЛАКА ДИСТАЛНО БЕДРО , DCS, АО ВИНКЕЛ ПЛАКА 95 ГРАДУСА И ВИНТ Ф4,5ММ
40
Обособена позиция 65
ПЛАКА КОНВЕКЦИОНАЛНА ДИСТАЛНО БЕДРО
20
Обособена позиция 66
DHS плака 135 ° -от 2 ОТВОРА до 16 ОТВОРА .
 - DHS/DCS КОМПРЕСИВЕН  ВИНТ .
 - DHS/DCS ДИНАМИЧЕН  ВИНТ - 55 мм до 105 мм.мед. Стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, ISO5832/1; d=5,6mm, w=18mm, фиксация с корт. Винт ф4,5mm високо полирана повърхност.
150
Обособена позиция 67
DCS ПЛАКА 95 ° - от 4 ОТВОРА до 13 ОТВОРА.
 - DHS/DCS КОМПРЕСИВЕН  ВИНТ .
 - DHS/DCS ДИНАМИЧЕН  ВИНТ - 55 мм до 105 мм.мед. стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, ISO5832/1; d=5,6mm, w=18mm, фиксация с корт. Винт ф4,5mm високо полирана повърхност.
40
Обособена позиция 68
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР дясна, 6 отвора до 13 отвора.медицинска стомана 316 LVM - CrNiMo, високо полирана повърхност.
5
Обособена позиция 69
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР лява, 6 отвора до 13 отвора.медицинска стомана 316 LVM - CrNiMo, високо полирана повърхност.
5
Обособена позиция 70
ШИРОКА КОМПРЕСИВНА ПЛАКА # DCP / 5-18 ОТВОРА.мед. Стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, ISO5832/1; d= 5mm, w=16mm, фиксация с корт. Винт ф4,5mm, високо полирана повърхност.
5
Обособена позиция 71
СЕМИ ТУБУЛАРНА ПЛАКА - ШИРОКА - 4-10 ОТВОРА.мед. Стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, ISO5832/1; d= 1mm, w=11,7mm, фиксация с корт. Винт ф4,5mm, високо полирана повърхност.
10
Обособена позиция 72
ПРАВА РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА - 4.5 мм винт - 5 - 12 ОТВОРА.мед. Стомана 316 LVM - CrNiMo - ASTMF.138, ISO5832/1; d= 2,7mm, w=12mm, фиксация с рт. Винт ф4,5mm, високо полирана повърхност.
2
Обособена позиция 73
Дистална бедрена плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дяснаматериал-316L – Stainless steel; размери 9 (от 5 до 13 отвора). Винтове: заключващи 5 мм.
2
Обособена позиция 74
Широка права плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel; размери 9 (от 5 до 14 отвора). Винтове: заключващи  5 мм.
2
Обособена позиция 75
L – плака 95° материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 10 отвора и дължина на лезвието от 60 до 80мм през 5 мм. Винтове: кортикални 4.5 мм.
2
Обособена позиция 76
L – плака 90° с ъгъл материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 6 отвора и дължина на лезвието от 50 до 60мм през 5 мм.Винтове: кортикални 4.5 мм.
2
Обособена позиция 77
DHS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 135°  дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм.Пълен контакт,полирана,незаключваща
150
Обособена позиция 78
DHS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 135°  дължина от 3 до 12 отвора.
 - Винтове: заключващи винтове Ф 5.
 - Ограничен контакт,заключваща.
150
Обособена позиция 79
DCS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 95°  дължина от 3 до 12 отвора. 
 - Винтове: кортикални 4.5 мм.
 - Пълен контакт,полирана,незаключваща
40
Обособена позиция 80
DHS плака,125 -150 градуса, дебелина 5,8 мм, широчина 19 мм, барел 38мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 12,6 мм  - SS 316L ; 
ISO 13485:2003
150
Обособена позиция 81
DСS плака,90 градуса, дебелина 5,4 мм, широчина 16 мм, барел 25мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 12,6 мм- SS 316L; 
ISO 13485:2003
40
Обособена позиция 82
4,5 Динамично компресивна плака - широка, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003.4 -18 отв.
10
Обособена позиция 83
4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003.5 -22 отв.
10
Обособена позиция 84
4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- широка - 316L ; ISO 13485:2003.6 -16 отв.
2
Обособена позиция 85
4,5 Заключваща  кондиларна бътрес плака - фемур ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003.6 - 18 отв.
2
Обособена позиция 86
4,5 Заключваща  кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт ,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003.5 - 15 отв.
5
Обособена позиция 87
4,5 Заключваща  плака - проксимален фемур с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 6,5 мм- 316L ; ISO 13485:2003.6 - 15 отв.
5
Обособена позиция 88
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР дясна, 5отвора до 11 отвора
5
Обособена позиция 89
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР дясна, 5 отвора до 11 отвора
5
Обособена позиция 90
4.5мм.Заключващи компресивни плаки(LC-DCP)за фемур с 5 отвора до 11 отвора.
2
Обособена позиция 91
4.5мм.РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЩЮЧВАЩИ ПЛАКИ с отвора до 7 отвора
2
Обособена позиция 92
ПЛАКА ЗА ТАЗ-РЕКОНСТРУКТИВНА, ВИНТ Ф2,7-3,5-4,5ММ
2
Обособена позиция 93
Интрамедуларен тибиален пирон.Трипланово проксимално заключване и възможност за механично заключване на дисталните отвори с 4,8мм кортикални винтове. 15градуса кривина на проксималната част за по-лесно въвеждане на импланта в медуларния канал. Допълнителен дистален отвор с възможност за двупланово заключване в него. Диаметри 9-10мм канюлирани. Дължини на импланта от 285мм до 375мм през 15мм.
2
Обособена позиция 94
Тибиален титаниев пирон с дистална кривина
 - Материал: титаниева сплав
 - Размери: Ф8 , Ф9 и Ф10 и дължина от 240 до 390 през 15мм с два проксимални отвора единият от които динамичен и четири дистални отвора в две равнини
 - Винтове: Ф3,5 и Ф5
5
Обособена позиция 95
Тристранен Тибиален пирон – неканюлиран
 - Материал: 316L- Stainless steel
 - Размери: 8 и 9
 - Винтове: проксимални Ф4,5мм и дистални Ф4мм
2
Обособена позиция 96
Тибиален заключващ пирон  диам. 8 мм,  9 мм,10 мм- глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм   ,ISO 13485+AC:2009 - 316L.270 - 420 мм.
5
Обособена позиция 97
Тибиален заключващ пирон  диам. 9 мм. - глава 12 мм ,  с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм  ,ISO 13485+AC:2009 - 316L.270 - 440 мм.
5
Обособена позиция 98
Реконструктивен тибиален пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний
2
Обособена позиция 99
L  , НЕЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА, ВИНТОВЕ Ф4,5-5-6,5ММ DCP
5
Обособена позиция 100
T , НЕЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА, ВИНТОВЕ Ф4,5-5-6,5ММ DCP
5
Обособена позиция 101
ПЛАКА ЗА ДИАФИЗАРНА ТИБИЯ Ф4,5-5ММ DCP
5
Обособена позиция 102
ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА  ТИБИЯ- ДЕТЕЛИНООБРАЗНА Ф3,5ММ DCP
5
Обособена позиция 103
Титаниева заключваща плака за дистална тибия.  Полиаксиални отвори за 3,5мм заключващи винтове с девиация +-15градуса.  Анатомично оформен контур на плаката с водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете. 6,8,10,12,14,16,18 отвора на плаката.
2
Обособена позиция 104
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИА  5+7 отв.до 10 отв.медицинска стомана 316 LVM - CrNiMo, високо полирана повърхност
5
Обособена позиция 105
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ЛАТЕРАЛНА ТИБИАЛНА ГЛАВА лява, 6 отвора до 14 отвора.медицинска стомана 316 LVM - CrNiMo, високо полирана повърхност
2
Обособена позиция 106
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ЛАТЕРАЛНА ТИБИАЛНА ГЛАВА дясна, 6 отвора до 14 отвора.медицинска стомана 316 LVM - CrNiMo, високо полирана повърхност
2
Обособена позиция 107
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА DSP тясна, 6 отвора  до 14 отвора.медицинска стомана 316 LVM - CrNiMo, високо полирана повърхност
2
Обособена позиция 108
Тибиална Т-плака Материал- 316L – Stainless steel; размери 84, 100, 116 и 148 мм. Винтове: кортикални 4,5 мм.
5
Обособена позиция 109
Тибиална лъжицоподобна плака материал- 316L – Stainless steel; размери 100 мм. :Винтове: кортикални 4,5 мм и спонгиозни 6,5 мм.
2
Обособена позиция 110
Тибиална Плака детелина материал- 316L – Stainless steel; размери 86 и 101 мм. Винтове -кортикални  3,5 мм и спонгиозни 4,5 мм.
2
Обособена позиция 111
 Проксимална тибиална плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel; размери 4 (от 7 до 13 отвора през 2 отвора ). Винтове: заключващи 5 мм.
5
Обособена позиция 112
Кондилна плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel; размери 4 (от 9 до 13 отвора през 2 отвора ). Винтове заключващи  5 мм и 6,5 мм.
5
Обособена позиция 113
Тясна права плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дяснаматериал- 316L – Stainless steel; размери 6 (от 6 до 11отвора). Винтове: заключващи 5 мм.
5
Обособена позиция 114
Заключваща реконструктивна плака материал: 316L – Stainless steel с размери 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142 мм. Винтове: заключващи  3,5 мм.
5
Обособена позиция 115
4,5 Заключваща  плака - проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални  кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003.
4 - 14 отв.
5
Обособена позиция 116
4,5 Заключваща  плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003.
5 - 16 отв.
2
Обособена позиция 117
4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- тясна - 316L ; ISO 13485:2003.
4 -16 отв.
5
Обособена позиция 118
4,5 Динамично компресивна L бътрес - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003.
3 -12 отв.
2
Обособена позиция 119
4,5 Динамично компресивна Т бътрес - плака, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003.
3 -12 отв.
5
Обособена позиция 120
4,5 Динамично компресивна плака - тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003.
2 -14 отв.
5
Обособена позиция 121
4,5 Заключваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003.
3 - 11 отв.
5
Обособена позиция 122
4,5 Заключваща Т-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003.
3 - 11 отв.
5
Обособена позиция 123
4.5мм.Заключващи компресивни плаки(LC-DCP)за тибия с 5 отвора до 11 отвора.
5
Обособена позиция 124
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ дясна, 5отвора до 11 отвора
5
Обособена позиция 125
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ лява, 5отвора до 11 отвора
5
Обособена позиция 126
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ дясна, 5отвора до 11 отвора
5
Обособена позиция 127
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ лява, 5 до 11 отвора
5
Обособена позиция 128
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ дясна, 5 до 11 отвора
5
Обособена позиция 129
ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ лява, 5 до 11 отвора
5
Обособена позиция 130
1/3 ИЛИ СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ Ф3,5
50
Обособена позиция 131
ВИНТОВЕ  от 1,5 ММ до 4,5 мм
50
Обособена позиция 132
Канюлирани ВИНТОВЕ различни размери
50
Обособена позиция 133
Плака за фибула - подсилена материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 10 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм.
50
Обособена позиция 134
1/3 тубуларна плака за фибула материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 12 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм.
50
Обособена позиция 135
1/3 тубуларна плака  за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ;
 ISO 13485:2003
50
Обособена позиция 136
1/3 тубуларна плака с яка за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 11 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L; 
ISO 13485:2003
50
Обособена позиция 137
3,5 мм малеоларен винт - 316L ; ISO 13485:2003.
25 - 90 мм.
50
Обособена позиция 138
4,5 мм малеоларен винт - 316L ; ISO 13485:2003.
25 - 100 мм.
50
Обособена позиция 139
ЗАКЛЮ1ВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА с 3 отвора до 8 отвора
2
Обособена позиция 140
ПЛАКИ ЗА КАЛКАНЕУС НЕЗАКЛ. ВИНТОВЕ Ф 3,5ММ DCP
2
Обособена позиция 141
Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна Материал-316L – Stainless steel; размери 65 х 30 мм. Винтове: кортикални  3,5 мм и спонгиозни 4 мм.
2
Обособена позиция 142
Заключваща плака за пета – лява и дясна материал-316L – Stainless steel; размери 76 х 39 мм. Винтове: заключващи 3,5 мм.
2
Обособена позиция 143
3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003.
60 мм, 70 мм
2
Обособена позиция 144
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона -  проксимално чрез 4 бр. заключващи винта Ø 3,9 мм и дистално чрез 3 бр. винта Ø 3,9 мм Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с възможност за заключване проксимално и дистално в 2 равнини - под 90° и 180°. Дебелина на дисталната част на пирона Ø 7,0 мм; Ø 8,0 мм ; Ø 9,0 мм и дължина от 180 мм до 310 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
5
Обособена позиция 145
Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална  хумерална фрактура и заключване на пирона -  проксимално чрез 3 бр. заключващи винта Ø 3,4 мм и дистално чрез 2 бр. винта Ø 33,4 мм. Солиден хумерален пирон с  дебелина на дисталната част Ø 6,5 мм и Ø 7,5 мм. Дължина от 220 мм до 280 мм.  Комплектът з да е изработен от титан.
2
Обособена позиция 146
Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус. Дебелини Ø 2,5 мм; Ø 3,0 мм; Ø 3,5 мм; Ø 4,0; Ø 4,5 мм. Дължина 440 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 147
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 1 бр. Ø 4,9 мм винт.  Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 125° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 180 мм. Заключващ болт - дебелина Ø 10,5 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
10
Обособена позиция 148
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове.  Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 240 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
5
Обособена позиция 149
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. винтове.  Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 135° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 240 мм. Заключващи проксимално винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм; дебелина на антиротационния винт - Ø 6,3 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан.
2
Обособена позиция 150
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове.  Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 420 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
5
Обособена позиция 151
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. винтове.  Канюлиран интрамедуларен пирон с медиална извивка от 4° - дълъг; 135°, с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и  Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 420 мм. Заключващи винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм; дебелина на антиротационен винт - Ø 6,3 мм и  дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от  20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан.
2
Обособена позиция 152
Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се  проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм и  Ø 9,0 мм. Дължини от 300 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
2
Обособена позиция 153
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се  проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 10,0 мм и Ø 11,0 мм . Дължини от 300 мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
2
Обособена позиция 154
Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°;  90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм и Ø 10 мм. Дължини от 255 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
2
Обособена позиция 155
Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°;  90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм К. Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 11,0 мм и Ø 12 мм. Дължини от 255 мм до 380 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
5
Обособена позиция 156
Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фибуларна фрактура с възможност за комбинирано заключване в две равнини: под  90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 3,5 мм. Солиден интрамедуларен пирон, с дебелина Ø 3,6 мм и дължини от 110 мм; 145 мм и 180 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 157
Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на ключицата(комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) ).Заключваща плака, нисък контакт, дължини от 4 до 8 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 158
Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на лопатката(комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм). Заключваща плака от 9 до 13 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 159
Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана - тип "Филос" (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) с 3; 5; 8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 160
Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи и Ø 4,0 мм кортикални винтове) 3 дистални отвора; дължина 90 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 161
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт(комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) от 6 до 12 комбинирани отвора.Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 162
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт(комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) от 6 до 12 отвора.Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 163
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) от 6 до 16 комбинирани отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 164
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове) от 5 до 22 отвора.Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
5
Обособена позиция 165
Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) от 5 до 22 комбинирани отвора.Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 166
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове).Дорсален аспект; 3/4 отвора; лява и дясна.Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 167
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове).Дорсален аспект; 3/5 отвора; дължина 63 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 168
Заключваща плака за дистална  фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове).Воларен аспект; 3/4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 169
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове). Воларен аспект; 3/5 отвора; дължина 62 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 170
Заключваща плака за дистална фрактура на радиус; за артикуларна реконструкция - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) Воларен аспект; 6/5 отвора; дължина 80 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 171
Заключваща плака за дистална медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и кортикални винтове Ø 4,0 мм) от 6 до 14 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 172
Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и кортикални винтове Ø 4,0 мм).Медиален аспект; от 3 до14 отвора; дължина 201 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 173
Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и кортикални винтове Ø 4,0 мм). Дорсолатерален аспект; от 3 до 14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 174
Заключваща плака за субтрохантерна фрактура на фемур - тип "DHS" (комплект с компресивен винт; динамичен болт и заключващи винтове Ø 5,0 мм) 135°; от 3 до 6 отвора; нисък контакт. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 175
Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - тип "Права - широка - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 16 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 176
Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист"; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 7 до 13 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 177
Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 5 до 9 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 178
Заключваща плака за проксимална - латерална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 5 до 9 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 179
Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - широка - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 180
Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 6 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
5
Обособена позиция 181
Заключваща плака за дистална - медиална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм кортикални винтове) от 4 до 14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 182
Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм кортикални винтове). Антеролатерален аспект; от 5 до 21 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
5
Обособена позиция 183
Заключваща плака за фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) от 2 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 184
Заключваща анатомично контурирана плака за дистална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) от 3 до 11 отвора. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 185
Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм кортикални винтове) 15 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 
2
Обособена позиция 186
Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 3,5 мм кортикални винтове) 3 отвора в основата и 6 отвора по дължина на плаката; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. 
2
Обособена позиция 187
Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на олекранон и улна (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) от 2 до 12 отвора; лява и дясна  . Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 188
Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS" (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) 135°; от 3 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
150
Обособена позиция 189
Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS"; нисък контакт (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) 135°; от 3 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
40
Обособена позиция 190
Плака за трохантерна фрактура - тип "Г-плака" (комплект с Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) 130°; 95° от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
20
Обособена позиция 191
Плака за кондиларна фрактура - тип "Кондиларна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 спонгиозни винтове) от 7 до 11 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.
2
Обособена позиция 192
Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) 95°; от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
40
Обособена позиция 193
Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS"; нисък контакт (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) 95°; от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
40
Обособена позиция 194
Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Г-опорна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 195
Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Т-опорна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 196
Плака за медиална тибиална фрактура - тип "Права - широка -нисък контакт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 197
Плака за проксимална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 198
Плака за дистална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна.  Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 199
Плака за латерална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 200
Плака за дистална тибиална фрактура - тип "Детелина" (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални) от 4 до 8 отвора.  Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 201
Плака за медиална фемурална фрактура - тип "Права - широкакт - нисък конт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 202
Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна" (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални и Ø 4,5 малеоларни винтове) от 4 до 12 отвора.  Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
30
Обособена позиция 203
Реконструктивна плака - тип "Y", използвана при дистална фрактура на хумерус, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 3 до 8 дистални отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 205
Реконструктивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус. Ширина 10,0 мм; от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 204
"Реконструктивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 100 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 206
"Динамично-компресивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 22 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 207
Реконструктивна плака, анатомично контурирана, използвана при фрактури на клавикулата, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,5 мм; лява и дясна; от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 208
Динамично-компресивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 209
"Динамично-компресивна" мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 119 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 211
Динамично-компресивна плака, използвана при хумерални и радиални фрактури на деца, комплект с Ø 2,7 мм / Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
 Обособена позиция 210
"Т" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 213
Калканелна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 73 мм; Дебелина 1,5 мм; 10 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 212
"Г" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; 90°; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 215
Клавикулна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 87 мм; Дебелина 3,5 мм; 4 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 214
"Динамично-компресивна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 217
"Динамично-компресивна; нисък - контакт" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 216
Права мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 100 мм; Дебелина 1,5 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 219
"1/4 семитубуларна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 31 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 218
"Т" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 50 мм; Дебелина 1,5 мм; 3/9 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 221
Киршнерова игла Ø 1,5; 2,0 мм с двоен връх, дължина 300 мм
200
Обособена позиция 220
"H" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 9 мм; Дебелина 1,5 мм; 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 223
Компресивен винт Ø 3,0 мм за проксимални и дистални метатарсални остеостоми. Канюлиран, двойно-резбован винт, в предната част съответно с 3,0 мм самонарезна резба и 4,0 мм резба в задната част на винта, без глава, с дължини от 12,0 мм до 40 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
10
Обособена позиция 222
"Кондиларна" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 26 мм; Дебелина 1,5 мм; 6 отвора; леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
2
Обособена позиция 224
Компресивен винт Ø 2,0 мм за уникортикална вътрешна фиксация - Вейл остеотомия. Солиден отчупващ се винт с дължини от 10 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
10
Обособена позиция 225
Кортикален винт Ø 1,5 мм Самонарезен, Дължини от 10,0 мм до 20 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 226
Кортикален винт Ø 2,0 мм Самонарезен, Дължини от 10,0 мм до 30 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 227
Кортикален винт Ø 2,7 мм Самонарезен, Дължини от 12,0 мм до 40 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 228
Кортикален винт Ø 3,5 мм Самонарезен, Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
200
Обособена позиция 229
Кортикален винт Ø 4,5 мм Самонарезен, Дължини от 20,0 мм до 70 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
300
Обособена позиция 230
Спонгиозен винт Ø 4,0 мм 1/2 резба; Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 231
Спонгиозен винт Ø 4,0 мм Цяла резба; Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 232
Спонгиозен винт Ø 6,5 мм 16 мм резба; Дължини от 60 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 233
Спонгиозен винт Ø 6,5 мм 32 мм резба; Дължини от 30 мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 234
Спонгиозен винт Ø 6,5 мм Цяла резба; Дължини от 30 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 235
Малеоларен винт Ø 4,5 мм 1/2 резба; Дължини от 30,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 236
Канюлиран спонгиозен винт Ø 4,0 мм  1/2 резба; Дължини от 30,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 237
Канюлиран компресионен винт Ø 4,1 мм Канюлиран самонарезен винт, без глава, с цяла резба. Дължини от 16,0 мм до 30,0 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 238
Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм  16 мм резба; Дължини от 60,0 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 239
Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм  32 мм резба; Дължини от 30,0 мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 240
Комплект "Остосинтеза на Вебер" Комплект серклажна тел - 1 метър с дебелина Ø 0,8 мм + 3 бр. киршнерова игла с дебелина Ø 2,0 мм и дължина 300 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост.
50
Обособена позиция 241
2 броя крос пин импланта, с дебелина 2,7мм или 3,3мм за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната  връзка. Резорбируемия материал е PLLA  с период за резорбиране минимум 2.5 г.
5
Обособена позиция 242
Интерферентния винт да е резорбируем, да има формата на конус и да е покрит с резба по цялата си дължина. Да е наличен в следните размери: 7мм x 23мм, 7мм x 30мм, 8мм x 23мм, 8мм x 30мм, 9мм x 23мм, 9мм x 30мм, 10мм x 23мм,10мм x 30мм. Да е изграден от второ поколение биокомпозитен материал.
5
Обособена позиция 243
Съшивател за менискус изграден от PLA връх и 1 прикачен към него оплетен, синтетичен, резорбируем конец. Да е наличен в 3 варианта – 0, 12 и 27 градуса.
5
Обособена позиция 244
Титаниев анкер с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца и игла. Анкерът да се поставя с навиване и да е изработен от титаниева сплав 6AI-4V ELI Ti.
5
Обособена позиция 245
Титаниев анкер с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът да се поставя с навиване и да е изработен от титаниева сплав 6AI-4V ELI Ti.
5
Обособена позиция 246
Биорезорбируем анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът да се поставя с навиване и да е изграден от резорбируем полимер и трикалциев фосфат (ТСР).
5
Обособена позиция 247
Биорезорбируем анкер с резба по-цялата дължина, диаметър 3.0 мм с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца.
5
Обособена позиция 248
Нерезорбируем анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът да се поставя с навиване и да е изграден от РЕЕК (полиетеретеркетон) материал.
5
Обособена позиция 249
Титаниев анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба и остър връх, тип троакар, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът да е самопробивен и самонарезен,  да се поставя с навиване и да е изграден от титан.
5
Обособена позиция 250
Титаниев анкер с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерътда се поставя с предварително пробиване на дупка в коста и да е изработен от титаниева сплав 6AI-4V ELI Ti.
5
Обособена позиция 251
Титаниев анкер с диаметър 2 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът да се поставя с навиване и да е изработен от титаниева сплав 6AI-4V ELI Ti.
5
Обособена позиция 252
Нерезорбируем микро анкер с диаметър 1.3 мм и дълбочина 3.7мм и дръжка, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът да се поставя без навиване.
5
Обособена позиция 253
Гладки канюли с винтова резба за раменна артроскопия, с клапан запушалка и обтуратор. Размери 5.5 мм, 7.0 мм и 8.5 mm на 75 мм.
5
Обособена позиция 254
Интерферентния винт да е резорбируем, да има формата на конус и да е покрит с резба по цялата си дължина. Да еналичен в следните размери: 7мм x 23мм, 7мм x 30мм, 8мм x 23мм, 8мм x 30мм , 9мм x 23мм, 9мм x 30мм, 10мм x 23мм,10мм x 30мм, 11мм x 30мм.
5
Обособена позиция 255
Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става. 
1.1.СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.
1.2. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло  цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.3.ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО   (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5,  +12; Материал: Co-Cr. Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери -  най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност. Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от  28 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWРЕ. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.
2
Обособена позиция 256
Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става. 
1. Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна прослeдяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността.  Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE. 
2. Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с  концентрични и напречни прорези за по-добра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна прослeдяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността.  Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Най-малко 7 размера в серия. 
3. Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав. 
4. Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5,  +12; Материал: Co-Cr. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr. 
5.1. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr. 
5.2. Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr. 
5.3. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г 
5.4. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г 
5.5. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г 
5.6. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г
2
Обособена позиция 257
Система за  еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло. 
1. Биполярна глава, съвместима с конус 12/14. Латерализация на главите: 0 мм, +4.5 мм. Размери - най-малко 9 размера в серия. Материал: CO-CR-MO и UHMWPE сплав. 
2. Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав. 
3.1. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr. 
3.2. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr. 
3.3. Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr. 
3.4. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г 
3.5. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г 
3.6. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г 
3.7. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г
2
Обособена позиция 258
Тотална хибридна система за  тазобедрено ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно бедрено стебло. 
1. Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна прослeдяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността.  Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE. 
2.1. СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
2.2. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло  цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
2.3. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО   (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5,  +12; Материал: Co-Cr.
3.1. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr. 
3.2. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr. 
3.3. Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr. 
3.4. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г 
3.5. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г 
3.6. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г 
3.7. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г
2
Обособена позиция 259
Тотална хибридна система за  тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стебло. 
1. Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав. 
2. Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери -  най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност. 
3. Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от  28 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWРЕ. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав. 
4. Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5,  +12; Материал: Co-Cr. 
5.1. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr. 
5.2. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr. 
5.3. Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr. 
5.4. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г 
5.5. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г 
5.6. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г
2
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Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамични компоненти. 
1.1. СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.2. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло  цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.3. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО   (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
2. Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са  високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5. 
3. Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери:  най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност. 
4. Керамичнa ацетабуларнa вложкa изработенa от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Вложките са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 мм, 32 мм и 36 мм и най-малко 10 размера. 
5. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума.  Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.
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Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей. 
1.1. СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.2. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло  цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.3. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО   (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
2. Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са  високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5. Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери:  най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност. Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ. 
3. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума.  Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.
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Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм метална глава върху полиетиленов инлей.
1.1. СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото. В дисталния си край стеблото да е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.2. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стеблото да е цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото. В дисталния си край стеблото да е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
1.3. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО   (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосено рамо на стеблото. В дисталния си край стеблото да е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. 
2. Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 мм и 36 мм. Металните глави да са с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации – 2, +1, +1.5, +5, +8.5,  +9, +12, +13. Материал: Co-Cr. 
3. Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата да е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата да не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери:  най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.
4. Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ. 
5. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума.  Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.
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Обособена позиция 263
Системи за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става. 
1. Протрузионната клетка трябва да е изработена от титан, специално за лявата и за дясната страна, да има поне 7 размера от 48-72 мм с външен диаметър и 45-69 мм вътрешен диаметър, да има множество отвори за закрепване с винтове 20-60 мм в ацетабулум илиум и исхиум и да позволява контуриране. 
2. Модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит, за постигане на оптимална остеоинтеграция. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е от общо 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по най-много 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 градуса.  Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора за допълнителна фиксация.  Дистална част на стеблото трябва да е анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка най-много 50 мм, всички стемове, по-дълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър 5 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е оформена степеновидно, което предотвратява пропадане на протезата. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Трябва да има възможност за добавяне на проксимални латерализиращи елементи към стеблото в най-малко три размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.
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Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става . 
1. Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Размери: най-малко 6 размера. Материал: Co-Cr. 
2. Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: най-малко 6 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.
3.  Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: най-малко 6 размера и минимум 7 дебелини. Материал: PE. Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 4 размера.
4.1. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr. 
4.2.Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr. 
4.3.Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr. 
4.4.Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г 
4.5.Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г
4.6. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г
4.7. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г
2
Обособена позиция 265
Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става.
1. Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Co-Cr.
2. Феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл. Феморални титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с отместване +2 мм или -2 мм. Фемуралните аугменти трябва да са титаниеви и да са постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с поне 4 различни дебелини. Безциментни феморални ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с  конусовидна и стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан. Най-малко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.
3. Ревизионен тибиален симетричен или офсетен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти  и на безциментни и циментни стемове. Тибиални подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл. Материал: Ti-6Al-4V сплав.
4. Ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента. .Размери: най-малко 6 размера и минимум 9 дебелини.  Тибиалните аугменти трябва да са титаниеви и да са 3 вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл. Универсалните безциментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм. Да има избор от феморални аугменти: дистални леви и десни поне 3 размера и постериорни аугменти поне 2 размера. Да има най-малко три типа тибиални аугменти. Да има фемурални и тибиални стемове за компенсиране на остра загуба на костна тъкан.
5. Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 4 размера.
6.1. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 40 gr.
6.2. Костен цимент, среден визкозитет, без антибиотик, опаковка от 20 gr.
6.3. Костен цимент, среден визкозитет, с антибиотик, опаковка от 40 gr.
6.4. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-40г
6.5. Костен цимент със среден вискозитет-рентгено-позитивен-20г
6.6. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-40г
6.7. Костен цимент с висок вискозитет с гентамицин-20г
2
Обособена позиция 266
Раменна ендопротеза за посттравматично и постдегенеративно ендопротезиране.
1. Хумералното стебло трябва да представлява моноблок изработен от титаниева сплав за циментно закрепване, с антиротационни крила и да има отвори за фиксиране на хумералния туберкул, както и да има обозначения за определяне на височината. Трябва да е в поне 6 размера в различни диаметри от 6 до 16 мм.
2.  Хумералната глава трябва да е модулна и и изработена от CoCr, с инверсен конусовиден адаптор и в поне 2 варианта – стандартни глави в поне 15 различни размера и ексцентрични глави в поне 8 различни размера.
3. Гленоидалният компонент от раменната става трябва да е полиетиленов, напречно свързан, стерилизиран и с пегове за циментна фиксация, като да е в поне 6 размера.
4.1. Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.
4.2. Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.
2
Обособена позиция 267
Раменна ендопротеза -  обърната, за постдегенеративно ендопротезиране.
1. Хумерално стебло трябва да е моноблок, изработен от  CoCr, със ъгъл 155°, в поне 7 размера, и да е с диаметър от 8 мм до 14 мм. Хумерална компонента трябва да е изработена от полиетилен, с възможност  да е стандартна, от 38 мм до 42 мм, и в поне 3 размера, да е мобилна, от 38 мм до 42 мм, и в поне 3 размера или да е вдлъбната, с размери от 38 мм до 42 мм. 
2. Хумералния разделител на раменната става трябва да е безциментен, и да има поне 4 отвора за фиксиране с винтове. Винтовете трябва да са налични и във вариант на незаключващи, полиаксиални, и с диаметър 4,5 мм, в поне 5 дължини.
3. Главата на раменна става трябва да е стандартна, в минимум по два размера от 38 мм до 42 мм както да има и ексцентрична опция, която да е в минимум по два размера от 38 мм до 42 мм.
4.1. Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр
4.2.. Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.
2
Обособена позиция 268
Джет лаваж система за ендопротезиране.
Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта, маркучи и сет батерии.
2
Обособена позиция 269
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m2. Размер: 6 х 11 см
5
Обособена позиция 270
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m3. Размер: 8 х 12 см
5
Обособена позиция 271
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m4. Размер: 15 х 15 см
5
Обособена позиция 272
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m5. Размер: 30 х 30 см
10
Обособена позиция 273
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m2. Размер: 6 х 11 см
5
Обособена позиция 274
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m2. Размер: 8 х 12 см
5
Обособена позиция 275
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m2. Размер: 15 х 15 см
5
Обособена позиция 276
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m2. Размер: 30 х 30 см
10
Обособена позиция 277
Полипропиленово платно за херниопластика Easy plug- тъкано - плетка "g". Нишка 85g/m2. Размер: диаметър 10 см
3
Обособена позиция 278
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер: 4,5 х 10 см
3
Обособена позиция 279
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер: 11 х 15 см
3
Обособена позиция 280
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер: 14 х 15 см
3
Обособена позиция 281
Полипропиленово платно за херниопластика Easy plug - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер: диаметър 10 см
3
Обособена позиция 282
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 50 гр. Размер: 10 х 15 см
3
Обособена позиция 283
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 50 гр. Размер: 14 х 15 см
3
Обособена позиция 284
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 25мм диаметър на главата, 3,5 мм височина на скобите, 25мм
24
Обособена позиция 285
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 25мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите, 25мм
15
Обособена позиция 286
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите, 28мм
50
Обособена позиция 287
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите, 28мм
5
Обособена позиция 288
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 3,5 мм височина на скобите, 31 мм
10
Обособена позиция 289
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите, 31мм
50
Обособена позиция 290
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 33мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите, 33мм
50
Обособена позиция 291
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, 60мм
10
Обособена позиция 292
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 60мм
2
Обособена позиция 293
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 60мм
9
Обособена позиция 294
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 80мм
9
Обособена позиция 295
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 80мм
3
Обособена позиция 296
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 100мм
3
Обособена позиция 297
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 100мм
3
Обособена позиция 298
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож, 60мм
2
Обособена позиция 299
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож, 60мм
2
Обособена позиция 300
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож, 60мм
10
Обособена позиция 301
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож, 80мм
5
Обособена позиция 302
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож, 80мм
1
Обособена позиция 303
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож, 100мм
10
Обособена позиция 304
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож, 100мм
3
Обособена позиция 305
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева , 30мм
3
Обособена позиция 306
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите 3,5мм височина на скобите,30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 30мм
3
Обособена позиция 307
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите , 4,8мм височина на скобите,30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 30мм
3
Обособена позиция 308
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 45мм
3
Обособена позиция 309
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 45мм
3
Обособена позиция 310
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 60мм
3
Обособена позиция 311
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 60мм
3
Обособена позиция 312
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 90мм
3
Обособена позиция 313
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, 90мм
3
Обособена позиция 314
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева, 30мм
10
Обособена позиция 315
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите,30мм дължина на шева, 30мм
10
Обособена позиция 316
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите,30мм дължина на шева, 30мм
10
Обособена позиция 317
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева, 45мм
10
Обособена позиция 318
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева, 45мм
10
Обособена позиция 319
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, 60мм
1
Обособена позиция 320
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева, 60мм
1
Обособена позиция 321
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева, 90мм
10
Обособена позиция 322
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева, 90мм
10
Обособена позиция 323
Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби(3,мм,3,5мм,4мм) с вграден нож ,артикулация на главата в 11 позиции и ротация на ствола до 360 градуса
2
Обособена позиция 324
Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (3,мм,3,5мм,4мм) с вграден нож, 60мм
3
Обособена позиция 325
Механични ушиватели за бронх
5
Обособена позиция 326
Лапароскопски консумативи: троакари 5мм
50
Обособена позиция 327
Лапароскопски консумативи: троакари 10мм
50
Обособена позиция 328
Лапароскопски консумативи: троакари 11-12мм
50
Обособена позиция 329
Лапароскопски консумативи: Клипсове
600
Обособена позиция 330
Лапароскопски консумативи: Ръкави за камера
200
Обособена позиция 331
Лапароскопски консумативи: инсрументи-стандартен комплект/ножица, терие кука/
50
Обособена позиция 332
Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС сертификат Е-30-00103-08; размер - 10/15см
30
Обособена позиция 333
Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС сертификат Е-30-00103-08; размер - 15/15см
30
Обособена позиция 334
Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС сертификат Е-30-00103-08; размер - 30/30см
30
Обособена позиция 335
Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler); размер 26мм
18
Обособена позиция 336
Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler); размер 29мм
18
Обособена позиция 337
Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler); размер 31мм
18
Обособена позиция 338
Линеарни съшиватели; 
 - размер 30мм
 - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм
15
Обособена позиция 339
Линеарни съшиватели; 
 - размер 45мм
 - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм
15
Обособена позиция 340
Линеарни съшиватели; 
 - размер 60мм
 - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм
15
Обособена позиция 341
Линеарни съшиватели; 
 - размер 75мм
 - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм
15
Обособена позиция 342
Линеарни съшиватели; 
 - размер 90мм
 - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм
15
Обособена позиция 343
Ендоскопски консумативи - еднократни.
Троакар - за еднократна употреба; размер - 10мм
20
Обособена позиция 344
Ендоскопски консумативи - еднократни.
Троакар - за еднократна употреба; размер - 5мм
20
Обособена позиция 345
Ендоскопски консумативи - еднократни.
Еднократна ножица - извита
10
Обособена позиция 346
Ендоскопски консумативи - еднократни. Дисектор
10
Обособена позиция 347
Ендоскопски консумативи - еднократни. Граспер
10
Обособена позиция 348
Ендоскопски консумативи - еднократни.
Игла Верес; размер - 150мм
10
Обособена позиция 349
Ендоскопски консумативи.
Многократен клип - апликатор
10
Обособена позиция 350
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m2 Размер 6 х 11 см
5
Обособена позиция 351
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m3 Размер 8 х 12 см
5
Обособена позиция 352
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m4 Размер 15 х 15 см
5
Обособена позиция 353
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "р". Нишка 85g/m5 Размер 30 х 30 см
5
Обособена позиция 354
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m2 Размер 6 х 11 см
5
Обособена позиция 355
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m3 Размер 8 х 12 см
5
Обособена позиция 356
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m4 Размер 15 х 15 см
5
Обособена позиция 357
Полипропиленово платно за херниопластика - тъкано - плетка "g". Нишка 120g/m5 Размер 30 х 30 см
5
Обособена позиция 358
Полипропиленово платно за херниопластика Easy plug- тъкано - плетка "g". Нишка 85g/m2 диаметър 10 см
5
Обособена позиция 359
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер 4,5 х 10 см
5
Обособена позиция 360
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер 11 х 15 см
5
Обособена позиция 361
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 80 гр. Размер 14 х 15 см
5
Обособена позиция 362
Полипропиленово платно за херниопластика Easy plug - нетъкан полипропилен, 80 гр. диаметър 10 см
5
Обособена позиция 363
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 50 гр. Размер 10 х 15 см
5
Обособена позиция 364
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 50 гр. Размер 14 х 15 см
5
Обособена позиция 365
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен, 50 гр. Размер 30 х 30 см
5
Обособена позиция 366
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен с едностранно силиконово покритие Размер 22 х 15 х 10 см
5
Обособена позиция 367
Полипропиленово платно за херниопластика - нетъкан полипропилен с едностранно силиконово покритие Размер 30 х 30 х 20 см
5
Обособена позиция 368
Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 25мм диаметър на главата, 3,5 мм височина на скобите размери  25мм
10
Обособена позиция 369
Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите размери  28мм
10
Обособена позиция 370
Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери  28мм
10
Обособена позиция 371
Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери  31мм
10
Обособена позиция 372
Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 33мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери  33мм
10
Обособена позиция 373
Сет за  хемороидопексия съдържащ kръгов ушивател  с отделяща се глава, с перфорации на иглата на главата за контрол на количеството резецирана тъкан, прозрачен аноскоп с мостче, дилататор и фиксатор за кожата, със скоби с правоъгълно сечение с  височина на крачето 3,5мм размери 33мм
5
Обособена позиция 374
Сет за  хемороидопексия съдържащ kръгов ушивател  с отделяща се глава, с перфорации на иглата на главата за контрол на количеството резецирана тъкан, прозрачен аноскоп с мостче, дилататор и фиксатор за кожата, със скоби с правоъгълно сечение с  височина на крачето 4,8мм размери 33мм
5
Обособена позиция 375
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с нож, разположен в пълнителя; 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите  размери 60мм
10
Обособена позиция 376
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с нож, разположен в пълнителя; 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 60мм
10
Обособена позиция 377
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с нож, разположен в пълнителя; 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 80мм
10
Обособена позиция 378
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите,с нож, разположен в пълнителя;  4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 80мм
10
Обособена позиция 379
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с нож, разположен в пълнителя; 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 100мм
10
Обособена позиция 380
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с нож, разположен в пълнителя; 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 100мм
10
Обособена позиция 381
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож размери 60мм
10
Обособена позиция 382
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож размери 60мм
10
Обособена позиция 383
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож размери 80мм
10
Обособена позиция 384
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож размери 80мм
10
Обособена позиция 385
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож размери 100мм
10
Обособена позиция 386
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож размери 100мм
10
Обособена позиция 387
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева  размери 30мм
10
Обособена позиция 388
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите 3,5мм височина на скобите,30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 30мм
10
Обособена позиция 389
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите , 4,8мм височина на скобите,30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 30мм
10
Обособена позиция 390
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 45мм
10
Обособена позиция 391
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 45мм
10
Обособена позиция 392
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 60мм
10
Обособена позиция 393
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери 90мм
10
Обособена позиция 394
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева  размери 30мм
10
Обособена позиция 395
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите,30мм дължина на шева  размери 30мм
10
Обособена позиция 396
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите,30мм дължина на шева  размери 30мм
10
Обособена позиция 397
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева  размери 45мм
10
Обособена позиция 398
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева  размери 45мм
10
Обособена позиция 399
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева  размери 60мм
10
Обособена позиция 400
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева  размери 60мм
10
Обособена позиция 401
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева  размери 90мм
10
Обособена позиция 402
Кожни ушиватели за еднократна употреба с 35 скоби размери 35мм
10
Обособена позиция 403
Екстрактори за кожни стаплери 
5
Обособена позиция 404
Игла на Верес с размер 120мм за еднократна употреба размери 120мм
50
Обособена позиция 405
Игла на Верес с размер 150мм за еднократна употреба размери 150мм
50
Обособена позиция 406
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено линейно острие с два режещи ръба, с клапа за задържане на газа, 70мм канюла размери 5мм
10
Обособена позиция 407
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100мм канюла размери 5-12мм
10
Обособена позиция 408
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 150мм канюла размери 5-12мм
10
Обособена позиция 409
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено острие, с 2 клапи, с два конвертора,  за работа с инструменти от 5до 12мм и от 10 до 15мм диаметър, 100мм канюла размери 5мм-12мм, 10-15мм
10
Обособена позиция 410
Оптиччни троакари с ръкохватка тип пистолет, със заоблен прозрачен връх и подвижно микроострие размери 5-12мм
10
Обособена позиция 411
Атравматични троакари за еднократна употреба с 5мм канюла, тъп обтуратор без нож и радиално разширяващ се ръкав за атравматично въвеждане и фиксация размери 5мм
10
Обособена позиция 412
Атравматични троакари за еднократна употреба с канюла 11мм , тъп обтуратор без нож и радиално разширяващ се ръкав за атравматично въвеждане и фиксация, с конвертор, за работа с инструменти от 5 до 12мм в диаметър размери 5-12мм
10
Обособена позиция 413
Игла за инсуфлация за въвеждане на радиално разширяващи се ръкави за атравматични троакари размери 14Fr
10
Обособена позиция 414
Троакари с тъп връх за  въвеждане с лапаротомия, за еднократна употреба, 100мм канюла с конвертер, отделящ се с винт,  за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, с конусовиден фиксатор  размери 5-12мм
10
Обособена позиция 415
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено линейно острие от пластмаса, атравматично, с клапа за задържане на газ, 100мм канюла с оребряване за добра фиксация размери 5мм
10
Обособена позиция 416
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено линейно острие от пластмаса, атравматично, с 2 клапи за задържане на газ, канюла с оребряване за добра фиксация,  за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100мм канюла  размери 5-12мм
10
Обособена позиция 417
Троакари за еднократна употреба с автоматично защитено линейно острие от пластмаса, атравматично, с 2 клапи за задържане на газ, канюла с оребряване за добра фиксация,  за работа с инструменти от 5 до 15мм диаметър, 150мм канюла  размери 5мм-12мм, 10-15мм
10
Обособена позиция 418
Балонни троакари, 10-12мм канюла, балон за дисекция с кръгла форма размери 10мм
10
Обособена позиция 419
Мултиклипапликатор за лапароскопска хирургия, 10мм диаметър, 9мм дължина на клипса, с прозрачен, ротиращ се на 360 градуса ствол, 20 титанови клипси и индикатор за броя на оставащите клипси, 15 градуса наклон на челюстите размери 10мм, ML
10
Обособена позиция 420
Мултиклипапликатор за лапароскопска хирургия, 5мм диаметър, 9,1мм дължина на клипса, с LCD дисплей, отчитащ броя на оставащите вклипси в инструмента, с ротиращ се на 360 градуса ствол, 18 титанови клипси размери 5мм, ML 
10
Обособена позиция 421
Универсален ендоскопски ушивател, за едновременно налагане на два тройни шева и разрязване помежду, с възможност за презареждане до 25 пъти с различни по дължина пълнители - 30, 45 и 60мм,  артикулация на пълнителите на 22 и 45 градуса и ротация на ствола до 360 градуса, за лапароскопска хирургия  размери от 30 до 60мм
10
Обособена позиция 422
Пълнители за универсален ендоскопски ушиватели с два тройни реда титанови скоби и с вграден нож в пълнителя, прави, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите размери 45мм
10
Обособена позиция 423
Пълнители за универсален ендоскопски ушиватели с два тройни реда титанови скоби и с вграден нож в пълнителя, прави, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите размери 45мм
10
Обособена позиция 424
Пълнители за универсален ендоскопски ушиватели с два тройни реда титанови скоби и с вграден нож в пълнителя, прави, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите размери 60мм
10
Обособена позиция 425
Пълнители за универсален ендоскопски ушиватели с два тройни реда титанови скоби и с вграден нож в пълнителя, прави, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите размери 60мм
10
Обособена позиция 426
Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  с два тройни реда различни по височина скоби- 3mm; 3,5mm;4mm от титан с вграден нож в пълнителя, универсални размери 60мм
10
Обособена позиция 427
Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  с два тройни реда различни по височина скоби- 4mm; 4,5mm;5mm от титан с вграден нож в пълнителя, за дебели тъкани размери 60мм
10
Обособена позиция 428
Торбички за спесимент за ендоскопска хирургия, р-ри 6,4 х 15см29,5см дължина на канюлата; 190сс размери 10мм
20
Обособена позиция 429
Торбички за спесимент за ендоскопска хирургия, р-ри 13 х 23см, 29, 5см дължина на канюлата; 1500сс размери 15мм
20
Обособена позиция 430
Торбички за спесимент за ендоскопска хирургия, р-ри 7,7 х 15см; 20,9см дължина на канюлата размери 10мм
20
Обособена позиция 431
Торбички за спесимент за ендоскопска хирургия, р-ри 13 х 20,48см 20,9см дължина на канюлата размери 10мм
20
Обособена позиция 432
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо размери 6cm x 11cm
20
Обособена позиция 433
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо размери 15cm x 10cm
20
Обособена позиция 434
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо размери 15cm x 15cm
20
Обособена позиция 435
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,нерезорбируемо размери 20cm x 20cm
20
Обособена позиция 436
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо размери 30cm x 30cm
20
Обособена позиция 437
Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво размери 12cm x 8cm
20
Обособена позиция 438
Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно размери 12cm x 8cm
20
Обособена позиция 439
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм  размери 15 x 10см
10
Обособена позиция 440
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 20 x 15см
10
Обособена позиция 441
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 30 x 20см
10
Обособена позиция 442
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм размери 37 x 28см
10
Обособена позиция 443
Полипропиленово платно, размер 8 X 13см размери 8 x 13cm
20
Обособена позиция 444
Полипропиленово платно, размер 15 X 15см
20
Обособена позиция 445
Полипропиленово платно, размер 35 X 22см
20
Обособена позиция 446
Система от полипропиленово платно, размер 3,8 X4,2см и пач с диаметър 3,8см размери D- 3,8cm; 3,8 X4,2cm
10
Обособена позиция 447
Система от полипропиленово платно, размер 3,5 X2,5см и пач с диаметър 2,8см размери D- 2,8cm; 3,5X2,5cm
10
Обособена позиция 448
Ушиватели за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, 30 хеликообразни фиксатора от титан  размери 5мм
10
Обособена позиция 449
Ушиватели за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна,12мм диаметър, 10 титанови скоби с възможност за презареждане размери 12мм
10
Обособена позиция 450
Пълнители за 12мм ушиватели за фиксация на платна с 4мм височина на скобите, 10 титанови клипса 
10
Обособена позиция 451
Пълнители за 12мм ушиватели за фиксация на платна с 4,8мм височина на скобите, 10 титанови клипса 
10
Обособена позиция 452
Ушиватели за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, 30 хеликообразни фиксатора от резорбируем материал размери 5мм
10
Обособена позиция 453
Ушиватели за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, 10 хеликообразни фиксатора от резорбируем материал размери 5мм
10
Обособена позиция 454
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 20 вътрешен диаметър на рязане 16 Размер 25,5 мм
10
Обособена позиция 455
Циркулярен ушивател.Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 брой клипси 24 вътрешен диаметър на рязане 19 Размер 28,5 мм
10
Обособена позиция 456
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5.3 брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 22 Размер 31,5 мм
10
Обособена позиция 457
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 брой клипси 28 вътрешен диаметър на рязане 24.4 Размер 33,5 мм
10
Обособена позиция 458
Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.2 брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 23 Размер 32,0 мм
10
Обособена позиция 459
Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.2 брой клипси 28 вътрешен диаметър на рязане 24,4 Размер 33,5 мм
10
Обособена позиция 460
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 11 дължина 30 Размер 30,0 мм
10
Обособена позиция 461
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 21 дължина 60 Размер 60,0 мм
10
Обособена позиция 462
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 33 дължина 90 Размер 90,0 мм
10
Обособена позиция 463
Касета за линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 21 дължина 60 Размер 60,0 мм
10
Обособена позиция 464
Касета за линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 33 дължина 90 Размер 90,0 мм
10
Обособена позиция 465
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8  дължина 60 Размер 60/3,8 мм
10
Обособена позиция 466
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4,5  дължина 60 Размер 60/4,5 мм
10
Обособена позиция 467
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8  дължина 80 Размер 80/3,8мм
10
Обособена позиция 468
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4,5  дължина 80 Размер 80/4,5мм
10
Обособена позиция 469
Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8  дължина 60 Размер 60/3,8 мм
10
Обособена позиция 470
Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4,5  дължина 60 Размер 60/4,5 мм
10
Обособена позиция 471
Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8  дължина 80 Размер 80/3,8 мм
10
Обособена позиция 472
Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4,5  дължина 80 Размер 80/4,5 мм
10
Обособена позиция 473
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 21мм диаметър на главата, 3,5 мм височина на скобите размери на главата 21мм
10
Обособена позиция 474
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 25мм диаметър на главата, 3,5 мм височина на скобите размери на главата 25мм
10
Обособена позиция 475
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 25мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери на главата 25мм
10
Обособена позиция 476
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 3,5мм височина на скобите размери на главата 28мм
10
Обособена позиция 477
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери на главата 28мм
10
Обособена позиция 478
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 28мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери на главата 28мм
10
Обособена позиция 479
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери на главата 31мм
10
Обособена позиция 480
Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно сечение на скобите, 33мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите размери на главата 33мм
10
Обособена позиция 481
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева  размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 482
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите  размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 483
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 484
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 80мм
10
Обособена позиция 485
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 80мм
10
Обособена позиция 486
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 100мм
10
Обособена позиция 487
Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 100мм
10
Обособена позиция 488
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 489
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 490
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 491
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 80мм
10
Обособена позиция 492
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 80мм
10
Обособена позиция 493
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 100мм
10
Обособена позиция 494
Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден нож размери на шева 100мм
10
Обособена позиция 495
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на троен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева  размери на шева 30мм
10
Обособена позиция 496
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите 3,5мм височина на скобите,30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 30мм
10
Обособена позиция 497
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите , 4,8мм височина на скобите,30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 30мм
10
Обособена позиция 498
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 45мм
10
Обособена позиция 499
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 45мм
10
Обособена позиция 500
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 501
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 502
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 90мм
10
Обособена позиция 503
Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите размери на шева 90мм
10
Обособена позиция 504
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева  размери на шева 30мм
10
Обособена позиция 505
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите,30мм дължина на шева  размери на шева 30мм
10
Обособена позиция 506
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите,30мм дължина на шева  размери на шева 30мм
10
Обособена позиция 507
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева  размери на шева 45мм
10
Обособена позиция 508
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева  размери на шева 45мм
10
Обособена позиция 509
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 510
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева  размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 511
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева  размери на шева90мм
10
Обособена позиция 512
Пълнители за линейни механични ушиватели . Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева  размери на шева 90мм
10
Обособена позиция 513
 Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби(3,мм,3,5мм,4мм) с вграден нож ,артикулация на главата в 11 позиции и ротация на ствола до 360 градуса
2
Обособена позиция 514
Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (3,мм,3,5мм,4мм) с вграден нож размери на шева 60мм
10
Обособена позиция 515
Монофокални стандартни очни лещи:
Хидрофилен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,5 mm, външен диаметър 12,5 mm, ангулация 3º, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазон от 1.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране - в сака
150
Обособена позиция 516
Монофокални стандартни очни лещи:
 Хидрофилен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,5 mm, външен диаметър 12,5 mm, ангулация 5º, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - сферична, оптичен диапазан то -5.00 до 35.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране - в сака
150
Обособена позиция 517
Монофокални стандартни очни лещи:
Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 13 mm, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазан то 5.00 до 34.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране-в сака
200
Обособена позиция 518
Монофокални стандартни очни лещи:
Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 13 mm, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - сферична, оптичен диапазан то 6.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране-в сака
750
Обособена позиция 519
Монофокални стандартни очни лещи:
РММА, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 5,5 mm, външен диаметър 12,5 mm, ангулация 3º, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - сферична, оптичен диапазано 0.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,48, размер на инцизията ЕСС, предварително заредена - не, инжектор - не, място за имплантиране - задна камера
50
Обособена позиция 520
Монофокални стандартни очни лещи:
РММА, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 12,75 mm, ангулация 3º, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - сферична, оптичен диапазано 0.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,48, размер на инцизията ЕСС, предварително заредена - не, инжектор - не, място за имплантиране - предна  камера
50
Обособена позиция 521
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен диаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-сферична, сфера 6,0- 40,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - не, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.
600
Обособена позиция 522
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), сфера 6,0-30,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.
200
Обособена позиция 523
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност,оптичен дизайн- асферична (-), сфера -6,0-30,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,6-2,8, предварително заредена - да, инжектор - еднократен, място за имплантиране - в сака.
50
Обособена позиция 524
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, три компонента, хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 10, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, сферична, сфера -5,0-30,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - не, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,6-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака/сулкуса.
100
Обособена позиция 525
Монофокални стандартни вътреочни лещи: 
РММА, моноблок, хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,5 мм., външен идаметър - 13,50 мм., ангулация - 5, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, сферична, сфера -10,0-34,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - не, рефракционен индекс - 1,48, размер на инцизията - ЕСС, предварително заредена - не, инжектор - не, място за имплантиране - предна камера.
20
Обособена позиция 526
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
РММА, моноблок, хаптики - 2, диаметър  на опт. 5,5 мм., външен идаметър - 13,00 мм., ангулация - 0,5, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, сферична, сфера 5,0-30,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - не, рефракционен индекс - 1,48, размер на инцизията - ЕСС, предварително заредена - не, инжектор - не, място за имплантиране - задна камера, склерално пришиване.
50
Обособена позиция 527
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
РММА, моноблок, хаптики - 2 с ушички за пришиване , диаметър  на опт. 6,5 мм., външен идаметър - 13,50 мм., ангулация - 5, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, сферична, сфера -10,0-34,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - не, рефракционен индекс - 1,48, размер на инцизията - ЕСС, предварително заредена - не, инжектор - не, място за имплантиране - предна камера.
50
Обособена позиция 528
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрилат, моноблок, хаптики 3, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 10,5, ангулация 10º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн сферична, оптичен диапазан от 8,0-30,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,8, предварително заредена - да, инжектор - еднократен, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 529
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрилат, моноблок, хаптики 3, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 10,5, ангулация 10º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (-), оптичен диапазан 10,0-30,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,8, предварително заредена - да, инжектор - еднократен, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 530
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 12,5, ангулация 0, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн сферична , оптичен диапазано 0-40,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,2, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 531
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 12,5, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (0), оптичен диапазано 00,0-40,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,2, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 532
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн сферична, оптичен диапазон  -10,0  +45,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,2, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 533
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (0), оптичен диапазон -10,0  +45,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,2, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 534
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (0), оптичен диапазон  -10,0  +45,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - да, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,2, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 535
Монофокални стандартни вътреочни лещи: 
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , три компонентна, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 13,0, ангулация 5º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн сферична, оптичен диапазон 0,00  +45,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака/сулкуса
50
Обособена позиция 536
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 6% водно съдържание , моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 12,5, ангулация 0, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична, оптичен диапазон 0,00  +30,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,54, размер на инцизията 2,2-2,6, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
200
Обособена позиция 537
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 26% водно съдържание , моноблок, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 10,5;10,7;11, ангулация 0, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична, оптичен диапазон 0,00  +30,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,458, размер на инцизията 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 538
Монофокални стандартни вътреочни лещи:
хидрофобен акрилат, 26% водно съдържание , моноблок, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 10,5;10,7;11, ангулация 10, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична, оптичен диапазон 10,00  +30,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,458, размер на инцизията 1,8-2,2, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място на имплантиране - в сака
50
Обособена позиция 539
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, торична,  хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), сфера oт+6,0 до+30,0 D,цилиндър - 1.00 до 6,0 Д,  ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.
200
Обособена позиция 540
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, мултифокална,  хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), оптичен диапазон oт+10,0 до+34,0 D,  ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.
200
Обособена позиция 541
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, мултифокална торична,  хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), оптичен диапазон сфера oт+6,0 до+30,0 D, цилиндър 1.00-3,00 Д  ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.
50
Обособена позиция 542
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок,торична хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (0), оптичен диапазан сфера от-10,0 до +32,0 D,цилиндър 1.00 -12.00Д ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8, предварително заредена -да/ не, инжектор -еднократен или стерилизуем, място на имплантиране - в сака
10
Обособена позиция 543
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок,бифокална, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (-), оптичен диапазано сфера 00,0+32,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър -да/ не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8, предварително заредена - да/не, инжектор - еднократен или стерилизуем, място на имплантиране - в сака
10
Обособена позиция 544
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок, трифокална, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (-), оптичен диапазано 00,0+32,0 D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8, предварително заредена - да, инжектор - еднократен, място на имплантиране - в сака
10
Обособена позиция 545
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
хидрофилен акрил с хидрофобна повърхност , моноблок,торична бифокална, хаптики 4, диаметър на опт. 6,0, вьншен диаметър 11,0, ангулация 0º, налачие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, оптичен дизайн асферична (-), оптичен диапазан сфера -10,0 до+32,0D, цилиндър 1,00до 12,0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър -da/ не, рефракционен индекс 1,46, размер на инцизията 1,8, предварително заредена - да/не, инжектор -еднократен или  стерилизуем, място на имплантиране - в сака
10
Обособена позиция 546
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
Хидрофобен акрилат, моноблок, мултифокална, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 13 mm, корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазан то 10.00 до 27.0D, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, масто за имплантиране-в сака
20
Обособена позиция 547
Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):
Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен диаметър 13 mm, корекция на роговичен астигматизъм,  корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазан- сфера то 5.00 до 34.0D, цилиндър- 1.00; 1.50; 2.25; 3.00; 4.00, ултравиолетов филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, масто за имплантиране-в сака
20
Обособена позиция 548
Вискосубстанции:
Hydroxypropyl Methylcellulose, концентрация( mg/ml) 2%, осмоларитет (mOsm) 285, молекулно тегло (Da) >80 000, статичен вискозитет (cP) 4 000 mPas, динамичен вискозитет (сР) н.д., съхраняване ºС 18-23ºС, съхранение при стайна Т 24 месеца, размер на канюлата (G) 23, срок на годност 24 мес., предназначение диспергивно,количество (ml) 2 ml
500
Обособена позиция 549
Вискосубстанции:
Sodium Hyaluronate, концентрация( mg/ml) 1,4%, осмоларитет (mOsm) 300, молекулно тегло (Da) 4 000 000 , статичен вискозитет (cP) 500 000 mPas, динамичен вискозитет (сР) 125/1000сек, съхраняване ºС от 2 до 8 ºС, съхранение при стайна Т 5 дена, размер на канюлата (G) 27, срок на годност 24 мес., предназначение кохезивно, количество (ml) 1 ml
50
Обособена позиция 550
Вискосубстанции:
Hydroxypropyl Methylcellulose, концентрация( mg/ml) 2%, осмоларитет (mOsm) 295, молекулно тегло (Da) 200 000, статичен вискозитет (cP) 75 000 mPas, динамичен вискозитет (сР) н.д., съхраняване ºС 18-23ºС, съхранение при стайна Т 24 месеца, размер на канюлата (G) 23, срок на годност 24 мес., предназначение диспергивно,количество (ml) 1,5 ml
50
Обособена позиция 551
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен HPMC, концентрация( mg/ml) 20, осмоларитет (mOsm) 315, молекулно тегло (Da) 300 000, статичен вискозитет (cP) 30 000, динамичен вискозитет (сР) 30000-10000 cps съхраняване  С 2º до 30Сº, съхранение при стайна температура 36 мес., размер на канюлата (G) 25, срок на годност 36 мес., предназначение диспергивно, количество (ml) 1
100
Обособена позиция 552
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен NaHa и NaCS, концентрация( mg/ml) 30 NaHa/ 40 NaCS, осмоларитет (mOsm) 325, молекулно тегло (Da) 522 500, статичен вискозитет (cP) 26000-60000 динамичен вискозитет (сР) 40000-20000 cps, съхраняване  2ºС до 8ºС, съхранение при стайна температура 14 дни, размер на канюлата (G) 27, срок на годност 36 мес., предназначение диспергивноколичество (ml) 0,5
100
Обособена позиция 553
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен NaHa, концентрация( mg/ml) 10, осмоларитет (mOsm) 325,  молекулно тегло (Da) 500 000, статичен вискозитет (cP) 30000-70000, динамичен вискозитет (сР) 25000 mPas съхраняване  2ºС до 8ºС, съхранение при стайна температура 14 дни, размер на канюлата (G) 27, срок на годност 36 мес., предназначение кохезивно, количество (ml) 0,4/ 0,85
150
Обособена позиция 554
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен NaHa и NaCS, концентрация( mg/ml) 17 NaHa/ 40 NaCS, осмоларитет (mOsm) 298, молекулно тегло (Da) 1700000, статичен вискозитет (cP) 70000-110000 динамичен вискозитет (сР) 40000-110000 mPas, съхраняване  2ºС до 8ºС, съхранение при стайна температура 14 дни, размер на канюлата (G) 27, срок на годност 36 мес., предназначение диспергивно/ кохезивно, количество (ml) 1
500
Обособена позиция 555
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен NaHa, концентрация( mg/ml) 30, осмоларитет (mOsm) 320, молекулно тегло (Da) 800 000, статичен вискозитет (cP) 70 000, динамичен вискозитет (сР) н.д.съхраняване 2º до 30ºС, съхранение при стайна температура 36 мес., размер на канюлата (G) 25, срок на годност 36 мес.,  предназначение диспергивно, количество (ml) 1
100
Обособена позиция 556
Вискосубстанции:  субстанция биосинтетичен NaHa, концентрация( mg/ml) 10, осмоларитет (mOsm) 325, молекулно тегло (Da) 3 000 000, статичен вискозитет (cP) 215 000, динамичен вискозитет (сР) 135 / 1000 сек съхраняване 2º до 8ºС, съхранение при стайна температура 15 дена, размер на канюлата (G) 27, срок на годност 36 мес., предназначение кохезивно количество (ml) 1
100
Обособена позиция 557
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен NaHa, концентрация( mg/ml) 15, осмоларитет (mOsm) 325, молекулно тегло (Da) 3 000 000, статичен вискозитет (cP) 620 000, динамичен вискозитет (сР) 135 / 1000 сек съхраняване 2º до 8ºС, съхранение при стайна температура 15 дена, размер на канюлата (G) 27, срок на годност 36 мес., предназначение кохезивно, количество (ml) 1
100
Обособена позиция 558
Вискосубстанции:
субстанция биосинтетичен NaHa, концентрация( mg/ml) 22/10, осмоларитет (mOsm) 300-360/300-350, молекулно тегло (Da) 1 000 000/2 000 000, статичен вискозитет (cP) 85 000/150 000 динамичен вискозитет (сР) н.д., съхраняване 2º до 8ºС, съхранение при стайна Т 28 дена, размер на канюлата (G) 25, срок на годност 36 мес., предназначение диспергивно/кохезивноколичество (ml) 2 х 0,7
100
Обособена позиция 559
Ретинални тампонади: 
Офталмологичен газ, Premixed gases, SF6 50ml, флакон под налягане
20
Обособена позиция 560
Ретинални тампонади: Офталмологичен газ, Premixed gases, С3F8 ,50ml, флакон под налягане
20
Обособена позиция 561
Ретинални тампонади:
Силиконово масло 1000, 10ml за ретинална тампонада
50
Обособена позиция 562
Ретинални тампонади:
Силиконово масло 5000, 10ml за ретинална тампонада
30
Обособена позиция 563
Ретинални тампонади:
Тежка течност за очна тампонада.Перфлуро карбон 7 мл
20
Обособена позиция 564
Ретинални тампонади:
Тежка течност за очна тампонада.Перфлуро декалин 7 мл
20
Обособена позиция 565
Ретинални импланти: 
Стерилна серклажна лента(Стил 40) с размери 2мм Х 0,75мм Х 125мм
10
Обособена позиция 566
Ретинални импланти: 
Стерилна серклажна лента(Стил 240) с размери 2мм Х 0,6мм Х 125мм
10
Обособена позиция 567
Ретинални импланти: 
Стерилна силиконова пломба с жлеб(Стил) с размери 7,5 х 5,5 х 80 мм
10
Обособена позиция 568
Ретинални импланти: 
Стерилна силиконова пломба с овално сечение(Стил) с размери 7,5 х 5,5 х 80 мм
10
Обособена позиция 569
Ретинални импланти: 
Стерилна силиконова пломба с полуовално сечение(Стил) с размери 7,5 х 2,75 х 80 мм
10
Обособена позиция 570
Ретинални импланти: 
Стерилна силиконова пломба с кръгло сечение(Стил) с размери 5 х 80 мм
10
Обособена позиция 571
Имплант за глаукома: 
Филтриращ имплант за глаукома - метален, с индивидуален инжектор, големина 2,8мм, дебелина до 0,4мм с отвор 50 микрона
20
Обособена позиция 572
Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-4, диаметър на оптиката-6 мм, външен диаметър-от 10.5 до 11.0 мм, ангулация-0°, aсферична, оптичен диапазон – от -0.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър. Материал – хидрофилен акрилат 26%. Рефракционен  индекс на материала – 1,46.А-константа 118.0 апланационна,118.3 биометрична. Размер на инцизията – 2.6мм, инжектор за еднократна употреба. Място за имплантиране- в сака.
60
Обособена позиция 573
Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-2, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12,5 мм, ангулация-0°, aсферична, оптичен диапазон – от 0.0 до 34.0D, ултравиолетов филтър. Материал – хидрофобен акрилат,  4% водно съдържание в прехидрирана опаковка. Рефракционен  индекс на материала – 1,54.А-константа 118.7 апланационна,119.1 биометрична. Размер на инцизията – 2,2-2,6. Инжектор - енократна употреба(включен в цената). Място за имплантиране – в сака.
60
Обособена позиция 574
Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-4, диаметър на оптиката-6 мм при 20D, 360° заден ръб с острота < 5микрона , външен диаметър-от 10.5 до 11.0 мм, ангулация- от 3° до 10°, aсферична, оптичен диапазон – от -0.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър. Материал – хидрофилен акрилат 22%( хидрофилна с повишено съдържание на хидрофобни компоненти). Рефракционен  индекс на материала – 1,47.А-константа 118.4 апланационна,119.1 биометрична. Размер на инцизията – 1.8 мм, инжектор за еднократна употреба. Място за имплантиране- в сака.
60
Обособена позиция 575
Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-2, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-13.0 мм, ангулация-5°, aсферична, оптичен диапазон – от 9.0 до 30.0D, ултравиолетов филтър,натурално жълта. Материал BENZ– хидрофобен акрилат,   1% водно съдържание. Рефракционен  индекс на материала – 1,49.А-константа 119.0. Размер на инцизията – 2,2-2,6. Инжектор - енократна и многократна употреба. Място за имплантиране – в сака.
60
Обособена позиция 577
Тампонада 100% флуориран пречистен перфлуородекалин 5мл.
50
Обособена позиция 576
Тампонада силиконово масло Oxane1300 10 мл.
50
Обособена позиция 578
Тампонада силиконово масло Oxane5700 10 мл.
50
Обособена позиция 579
Вискосубстанция - Sodium Hyaluronate-1,8%, концентрация 18 mg/ml, осмоларитет 280- 330 mOsm,вискозитет- 100 000 mPa-s, предназначение-диспергивно- кохезивно, количество (ml)- 1.0 ml
250
Обособена позиция 580
Вискосубстанция  - Hydroxypropylmethylcellulose(НРМС 2% solution), концентрация 20mg/ml, осмоларитет 265-300 mOsm/l, вискозитет- 4000 mPa-s, съхраняване °С -2° до 30°С, съхранение при стайна T-36 мес., размер на канюлата (G)- 27, срок на годност-36 мес., предназначение- диспергивно, количество (ml)- 2.5 ml
250
Обособена позиция 581
Вискосубстанция - Sodium Hyaluronate-1,4%, концентрация 14 mg/ml, осмоларитет 280- 330 mOsm, вискозитет- 80 000 mPa-s,предназначение- кохезивно, количество (ml)- 1.0 ml
250
Обособена позиция 582
Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики 2бр фенестрирани модифицирано С , диаметър на оптиката-6 мм, външен диаметър-13.00 мм, ангулация-9°, aсферична, оптичен диапазон – от  -10.00 до 40.0D, ултравиолетов филтър. Материал – хидрофилен акрилат 26%. Рефракционен  индекс на материала – 1,465.А-константа 119.0. Размер на инцизията – 2.6мм,място за имплантиране- в сака.
60
Обособена позиция 583
Инцизионен нож, 15 градусов
250
Обособена позиция 584
Фако нож, 2.65 мм 
250
Обособена позиция 585
Тарпан блу- оцветител за капсула 1мл
50
Обособена позиция 586
Стерилен офталмологичен дрейп от нетъкан текстил FabriJet 2. Размери 100 х 75см , с отвор 9 х 11см. Регулируема торбичка за събиране на флуиди. Без латекс.
200
Обособена позиция 587
Монофиламенно полипропиленово платно за лечение уринна инконтиненция; безиглена система за разрез с връх за вмъкване.
50
Обособена позиция 588
Система за лечение на стрес инконтиненция при жени - монофиламентен полипропиленов слинг за TOT и  TVT достъп, без възли.
25
Обособена позиция 589
Сет за лечение на стрес инконтиненция при жени - монофиламентен полипропиленов слинг, без възли; 2 бр. винтови игли.
10
Обособена позиция 590
Сeт за лечение на стрес инконтиненция при жени - монофиламентен полипропиленов слинг, без възли; 1 бр. 2D игла.
10
Обособена позиция 591
Сeт за лечение на стрес инконтиненция при жени - монофиламентен полипропиленов слинг, без възли; 2 бр. игли за ретропубисен достъп.
10
Обособена позиция 592
Сeт за лечение на стрес инконтиненция при жени - монофиламентен полипропиленов слинг, без възли; 2 бр. разглобяеми игли за ретропубисен достъп.
10
Обособена позиция 593
Полипропиленова мрежа с 4 рамена и 2 задни точки за захващане - за лечение на вагинален пролапс.
10
Обособена позиция 594
Система за лечение на вагинален пролапс- полипропиленова мрежа (0,4 г/кв.см)с 4 рамена и 2 задни точки за захващане; 2 котви; 1 игла
10
Обособена позиция 595
Система за лечение на вагинален пролапс- полипропиленова мрежа (0,32 г/кв.см)с 4 рамена и 2 задни точки за захващане; 2 котви; 1 игла
10
Обособена позиция 596
Система за лечение на вагинален пролапс- полипропиленова мрежа с 4 рамена и 2 задни точки за захващане; 2 котви; 
10
Обособена позиция 597
Сет за лечение на вагинален пролапс - 2 бр. полипропиленова мрежа с 4 рамена и 2 задни точки за захващане;  4 котви; 1 игла
10
Обособена позиция 598
Котва за захващане на меш за вагинален пролапс
100
Обособена позиция 599
Котва за захващане на меш за вагинален пролапс + апликатор
75
Обособена позиция 600
Форцепс за безиглен слинг
20
Обособена позиция 601
Сет за СУИ при мъже - слинг, сгъвач, инструмент за завинтване - 1бр., инструмент за манипулация - 1 бр.; разделител - 2 бр.; поддържаща платка - 1 бр.
20
Обособена позиция 602
Сет за СУИ при жени - предварително напълнена спринцовка с двукомпонентен имплант - LSR еластомер; игла 18 Ж 1,20 х 50 мм; статичен смесител; 3 броя апликатори.
30
Обособена позиция 603
Биполярна бримка за ТУР Chr 24
120
Обособена позиция 604
Монополярна бримка за ТУР Chr 24
120
Обособена позиция 605
Уретрален стенд N 4
120
Обособена позиция 606
Уретрален стенд N5
240
Обособена позиция 607
Уретрален стенд N6
360
Обособена позиция 608
Уретрален стенд N7
360
Обособена позиция 609
Уретрален стенд N8
60
Обособена позиция 610
Линеарен автоматичен съшивател 75мм
100
Обособена позиция 611
Microporous Polysaccharide Hemospheres
250
Обособена позиция 612
Уретрален стенд тип "Дабъл Джи" N5
120
Обособена позиция 613
Уретрален стенд тип "Дабъл Джи" N6
120
Обособена позиция 614
Уретрален стенд тип "Дабъл Джи" N7,5
120
Обособена позиция 615
Сонда за уретрална литотрипсия
180
Обособена позиция 616
Цистофикс N12
180
Обособена позиция 617
Цистофикс N15
180
Обособена позиция 618
Цистофикс N16
180
Обособена позиция 619
Игла за биопсия 16 см
250
Обособена позиция 620
Сет за перкутанна нефростома N10
40
Обособена позиция 621
Сет за перкутанна нефростома N12
60
Обособена позиция 622
Сет за перкутанна нефростома N14
60
Обособена позиция 623
Лапароскопски порт
15
Обособена позиция 624
Лапароскопски клипсове Medium-Large
200
Обособена позиция 625
Инструмент за биполярна резекция и коагулация.
Къси - 25мм.
120
Обособена позиция 626
Инструмент за биполярна резекция и коагулация.
Дълги - 35мм
120
Обособена позиция 627
Автоматичен лапароскопски съшивател 12мм
60
Обособена позиция 628
Автоматичен лапароскопски съшивател 15мм
75
Обособена позиция 629
Игла за ендоскопска хемостаза
10
Обособена позиция 630
Ендоскопски игли - инжектор за хемостаза 0,7мм - 1300см
10
Обособена позиция 631
Ендоскопски игли - инжектор за хемостаза 0,7мм - 1750см
10
Обособена позиция 632
Клипсове за ендоскопска хемостаза EZ clip90 long
40
Обособена позиция 633
Сет за лигиране - еднократен мулти банд лигатор 6 Shooter
2
Обособена позиция 634
Игла за чернодробна биопсия Westcott 20GA 7,00 in 0,9 x 178mm
50
Обособена позиция 635
Лапароскопски сет за гинекологията състоящ се от:
1.Биполярен форцепс 1бр.
2.Троакар за еднократна употреба 10мм 5бр.
3.Монополярна кука 1бр.
20
Обособена позиция 636
Тампони за предна носна тампонада - PVA с дихателна тръбичка
50
Обособена позиция 637
Тимпаностомни тръбички - полиетиленови
30
Обособена позиция 638
Тимпаностомни тръбички - титанови
30
Обособена позиция 639
Плаки за имобилизация на носен септум - силиконови с дихателна тръбичка.
Размери: дължина 7-12см, ширина 1,5-3,5см
20
Обособена позиция 640
Гласови протези DUCK BILL 16FRENCH
70
Обособена позиция 641
Гласови протези Low pressure 16FRENCH, 20FRENCH
Размери: 8-18мм
80
Обособена позиция 642
Интратимпанални протези за осикулопластика, тип TORP/PORP Teflon/Platinum с размери 2,5 до 7,5мм
30
Обособена позиция 643
Интратимпанални протези за стапедопластика, тип Piston Teflon/Platinum с размери 4,5 до 7,5мм
30
Обособена позиция 644
Тампони за предна носна тампонада - PVA без дихателна тръбичка
150
Обособена позиция 645
Плаки за имобилизация на носен септум - силиконови без дихателна тръбичка.
Размери: дължина 7-12см, ширина 1,5-3,5см
80
Обособена позиция 646
Термопластични носни шини за външна фиксация на нос с размер 50 x 80мм, дебелина 1,6мм
100
Обособена позиция 647
Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро 10/10
100
Обособена позиция 648
Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро 15/15
100
Обособена позиция 649
Стерилен, бактерициден хидрофибърен тампон с висока абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2% йонизирано сребро 2/45
100
Обособена позиция 650
Стерилна, адхезивна хидроколоидна превръзка за остри и хронични,ексудиращи рани, във всяка фаза на зарастване- натрийй-карбоксиметил целулоза, желатин и пектин 10/10
100
Обособена позиция 651
Стерилна, адхезивна хидроколоидна превръзка за остри и хронични ексудиращи рани, във всяка фаза на зарастване-натрийй-карбоксиметил целулоза, желатин и пектин 15/15
100
Обособена позиция 652
Стерилен хидроколоиден гел от пектин, натрий-карбоксиметил целулоза, във вискозна среда, за почистване на некротична тъкан 15гр.
100
Обособена позиция 653
Стерилна хидроколоидна паста от пектин, натрий-карбоксиметел целулоза, подсилваща гранулацията 30 гр.
100
Обособена позиция 654
Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, размер: 8см/8см
100
Обособена позиция 655
Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, размер: 12,5см/12,5см
100
Обособена позиция 656
Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, за пета, размер: 19,8см/14см
100
Обособена позиция 657
Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, с адхезивен кант, за сакрална област, 
размер: 20см/16,9см
100


