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Система за тотално ендопротезиране с 

безциментна фиксация:

  ●Фемурално стебло - титаниево плазм 

покритие, стандартно и латерализирано,

 с размери (6,25;7,5;8,75;10;11, 

25;12,5;13,75;15;17,5), конус на шийката 

12/14мм; 

 ●Ацетабуларна чашка (външна) "Шел"  - 

TiAl6V4, с рамери от 37мм/46мм - 

вътрешен/външен диаметър до 52мм/64мм - 

Vario Loc Stem 

cementless; Ball Head 

28/32,taper 12/14s, 

m,l,xl,xxl,xxxl; Vario 

Cup; Vario Cup Inlay, 

0° (10°); Locking 

aap Implantate бр. 4 2333.333333 кутия 1 2333.3333 9333.333333 2 800.0000 11200.0000

МБАЛ"Св.Николай Чудотвотец"- гр.Лом

Техническа спецификация на лекарства Приложение №1 към чл. 3, ал.1 

 от Договор № 91/03.08.2016 г.
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вътрешен/външен диаметър до 52мм/64мм - 

вътрешен/външен диаметър и възможност за 

допълнителна 

фиксация със спонгиозни винтове;

 ●Ацетабуларна чашка (вътрешна) "Инлей" - 

UHMWPE, с размери от 37мм до 52мм външен 

диаметър и 32 мм и 28 мм вътрешен диаметър, 

възможност за избор от стандартна артикулация 

и 10° офсет;

 ●Фемурална глава CoCrMo, диаметър 28мм и 

32мм и размери от S до XXXL включително;

 ●Спонгиозен титаниев винт с размери от 25мм 

до 40мм.

Cup; Vario Cup Inlay, 

0° (10°); Locking 

Screw   

958

Система за чаcтично ендопротезиране със 

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;17,5), 

конус на шийката 12/14мм;

  ●Модуларна биполярна фемурална глава с 

размери от 42мм до 60мм, 12/14, 32mm 

вътрешен диаметър;

  ●1бр х 40г. костен цимент (нисък и 

стандартен вискозитет; с Гентамицин и 

стандартен); 

Vario Loc Stem 

cemented, polished, 

Bipolar Head, Ball 

Head, C-Ment                                                                                                   

aap Implantate бр. 5 1550.0000 кутия 1 1550.0000 7750.0000 1 860.0000 9300.0000

1
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Система за тотално ендопротезиране със 

циментна фиксация:

  ●Фемурално стебло - полирано, стандартно 

и латерализирано, с размери 

(6,25;7,5;8,75;10; 11,25;12,5;13,75;15;17,5), 

конус на шийката 12/14мм;

  ●Ацетабуларна чашка UHMWPE с размери 

от 46мм до 62мм - Мюлер класическа 32мм 

вътрешен, и  Мюлер дълбока 

(антилуксационна) 32мм вътрешен 

диаметър;

  ●Фемурална глава CoCrMo, диаметър 32мм 

и размери от S до XXXL включително;

  ●2бр х 40г. костен цимент (нисък и 

стандартен вискозитет; с Гентамицин и 

стандартен); 

Vario Loc Stem 

cemented, polished ; 

Ball Head 28/32,taper 

12/14s, m,l,xl,xxl,xxxl, ; 

Acetabular cup, C-Ment

aap Implantate бр. 8 1550.0000 кутия 1 1550.0000 12400.0000 1 860.0000 14880.0000

35380.0000
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