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584 Iomeprol, флакон х 50 ml, 350 mg l/ml Iomeron Бр. 500 25.58 1 500 25.58 12790.00 30.70 15348.00

585 Iomeprol, флакон х 100 ml, 350 mg l/ml Iomeron Бр. 250 51.18 1 250 51.18 12795.00 61.42 15354.00

586 Iomeprol, флакон х 200 ml, 350 mg l/ml Iomeron Бр. 250 102.34 1 250 102.34 25585.00 122.81 30702.00

905

Гамаши, изработени от двуслойна 

ламинирана материя с размер 37.5 x 100 

см.

Leggings Бр 10 25.00 25 1 625.00 250.00 750.00 300.00

906

Гамаши, комплект от 2 броя. Изработени 

от двуслойна ламинирана материя с 

размер 45 x 100 см.

Leggings Бр 5 40.00 25 1 1000.00 200.00 1200.00 240.00

907

Сет за събиране на течности, съдържащ 

пластмасово сито, дренажен изход, 

самозалепваща лента. Размери: 50 x 55 

см.

Fluid Collection 

Pouch
Бр 10 25.00 50 1 1250.00 250.00 1500.00 300.00

909
Диатермичен чаршаф, изработен от 

LDPE с размер 35 x 43 см.
Diatermy Pouch Бр 10 30.00 50 1 1500.00 300.00 1800.00 360.00

910
Диатермичен чаршаф, изработен от 

LDPE с размер 50 x 45 см.
Diatermy Pouch Бр 10 45.00 50 1 2250.00 450.00 2700.00 540.00

911

Ортопедичен хирургичен сет за долни 

крайници, изработен от Spunlaced и 

ламинирана материя с общ размер 

228х300 см., абсорбираща повърхност 

80х100 см., фенестрационен диаметър 6,2 

см. И гъвкава област за фенестрация 

22х22 см. И държачи за тръби.

Extremity Drape Бр 10 34.50 15 1 517.50 345.00 621.00 414.00

912

Стерилни U-образни покривала, 

изработени от двупластова ламинирана 

материя, размер 220х250 см., (със сплит 

20х100 см.)

U-Drapes Бр 10 90.00 25 1 2250.00 900.00 2700.00 1080.00

913

Стерилни U-образни покривала, 

изработени от двупластова ламинирана 

материя, размер 150х250 см., (със сплит 

20х100 см.)

U-Drapes Бр 10 65.00 25 1 1625.00 650.00 1950.00 780.00
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Техническа спецификация на лекарства Приложение №11а

МБАЛ"Св.Николай Чудотвотец"- гр.Лом

Техническа спецификация на лекарства Приложение №1 към чл. 3, ал.1 
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914

Стерилни U-образни покривала, 

изработени от двупластова ламинирана 

материя, размер 220х250 см., с торбичка 

за събиране на течности.

U-Drapes Бр 10 35.50 25 1 887.50 355.00 1065.00 426.00

915

Стерилни U-образни покривала, 

изработени от двупластова ламинирана 

материя, размер 150х160 см., (20х60 

прозрачно Р.Е.)

U-Drapes Бр 10 46.80 25 1 1170.00 468.00 1404.00 561.60

916
Вертикално изолационнопокривало с 

размери 320х245 см.
Vertical Drape Бр 10 115.00 20 1 2300.00 1150.00 2760.00 1380.00

918

Стерилен сет за работа в областта на 

подбедрицата, син Р.Е. От 70 микрона 

абсорбиращ материал, с размери 100х110 

см., и торбичка за събиране на течности.

Underbuttocks 

Drape
Бр 10 42.00 25 1 1050.00 420.00 1260.00 504.00

919

Стерилен сет за работа в областта на 

подбедрицата, син Р.Е. От 70 микрона 

абсорбиращ материал, с размери 100х110 

см.,отвор, мрежа и торбичка за събиране 

на течности.

Underbuttocks 

Drape
Бр 10 42.00 25 1 1050.00 420.00 1260.00 504.00

920

Стерилен сет за работа в областта на 

подбедрицата, син Р.Е. От 70 микрона 

абсорбиращ материал, с размери 100х110 

см.

Underbuttocks 

Drape
Бр 10 25.00 25 1 625.00 250.00 750.00 300.00

921

Лапароскопски стерилен сет, изработен 

от SMS материал, абсорбираща част, 2 

диатермични отвора, област за 

фенестрация - 6,2 см., размер 

228х340х282 см.

General 

Laparoscopy 

Drape

Бр 10 28.35 12 1 340.20 283.50 408.24 340.20

922

Лапароскопски гинекологичен стерилен 

сет с размер 150х300 см., изработен от 

SMS материал, абсорбираща част, 2 

залепващи се области 15х24 см.

Gynecology 

Laparoscopy 

Drape

Бр 10 115.00 25 1 2875.00 1150.00 3450.00 1380.00
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923

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация, 

благодарение на високата 

антибактериална защита.   50/200

Flat Reels Бр. 1 13.60 1 1 13.60 13.60 16.32 16.32

925

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 100/200

Flat Reels Бр. 1 27.40 4 1 109.60 27.40 131.52 32.88
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926

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита. 150/200

Flat Reels Бр. 1 40.00 1 1 40.00 40.00 48.00 48.00

927

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 200/200

Flat Reels Бр. 1 54.50 1 1 54.50 54.50 65.40 65.40
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928

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 250/200

Flat Reels Бр. 1 71.00 1 1 71.00 71.00 85.20 85.20

929

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 300/200

Flat Reels Бр. 1 81.00 1 1 81.00 81.00 97.20 97.20
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930

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита. 350/200

Flat Reels Бр. 5 94.00 1 5 94.00 470.00 112.80 564.00

931

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация. 

400/200

Flat Reels Бр. 5 121.00 1 5 121.00 605.00 145.20 726.00
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932

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско гладко 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита. 600/200

Flat Reels Бр. 1 510.00 1 1 510.00 510.00 612.00 612.00

933

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 75/100

Gusseted Reels Бр. 1 29.50 8 1 236.00 29.50 283.20 35.40
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934

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита. 100/100

Gusseted Reels Бр. 1 37.50 4 1 150.00 37.50 180.00 45.00

935

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 150/100

Gusseted Reels Бр. 1 42.50 4 1 84.00 42.50 100.80 100.80
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936

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 200/100

Gusseted Reels Бр. 1 52.50 2 1 96.00 52.50 115.20 115.20

937

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация. 

250/100

Gusseted Reels Бр. 1 64.00 2 1 114.00 64.00 136.80 136.80
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938

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация. 

300/100

Gusseted Reels Бр. 5 77.00 2 1 154.00 385.00 184.80 462.00

939

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата 

на ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. 

Изработени от медицинска хартия g/mq 

60 и прозрачно  медицинско нагънато 

фолио g/mq 60 по стандарт EN 868. 

Разполагат с цветни индикатори, чиято 

промяна в цвета показва, че пакетът е 

преминал през процеса на стерилизация. 

Опаковките са подходящи за запазване и 

поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 

5 години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата 

антибактериална защита 400/100

Gusseted Reels Бр. 5 102.50 1 1 102.50 512.50 123.00 615.00
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940

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  

за стерилизация с индикатори за 

пара/ЕТО, със специално покритие за 

голяма устойчивост и възможност за 

лесно отваряне. Изработени от 

медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета 

показва, че пакетът е преминал през 

процеса на стерилизация. Опаковките са 

подходящи за запазване и поддържане на 

стерилността на медицинското изделие в 

продължение на 5 години от датата на 

стерилизация.   Опаковани по 200 бр. в 

специална кутия. Размери 90 х 250 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 60.00 12 1 720.00 60.00 864.00 72.00

941

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  

за стерилизация с индикатори за 

пара/ЕТО, със специално покритие за 

голяма устойчивост и възможност за 

лесно отваряне. Изработени от 

медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета 

показва, че пакетът е преминал през 

процеса на стерилизация. Опаковките са 

подходящи за запазване и поддържане на 

стерилността на медицинското изделие в 

продължение на 5 години от датата на 

стерилизация.   Опаковани по 200 бр. в 

специална кутия. Размери 140 х 260 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 64.50 8 1 516.00 64.50 619.20 77.40
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942

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  

за стерилизация с индикатори за 

пара/ЕТО, със специално покритие за 

голяма устойчивост и възможност за 

лесно отваряне. Изработени от 

медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета 

показва, че пакетът е преминал през 

процеса на стерилизация. Опаковките са 

подходящи за запазване и поддържане на 

стерилността на медицинското изделие в 

продължение на 5 години от датата на 

стерилизация.   Опаковани по 200 бр. в 

специална кутия. Размери 60 х 100 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 48.00 21 1 1008.00 48.00 1209.60 57.60

943

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  

за стерилизация с индикатори за 

пара/ЕТО, със специално покритие за 

голяма устойчивост и възможност за 

лесно отваряне. Изработени от 

медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета 

показва, че пакетът е преминал през 

процеса на стерилизация. Опаковките са 

подходящи за запазване и поддържане на 

стерилността на медицинското изделие в 

продължение на 5 години от датата на 

стерилизация.   Опаковани по 200 бр. в 

специална кутия. Размери 75 х 165 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 54.50 12 1 654.00 54.50 784.80 65.40
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944

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  

за стерилизация с индикатори за 

пара/ЕТО, със специално покритие за 

голяма устойчивост и възможност за 

лесно отваряне. Изработени от 

медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета 

показва, че пакетът е преминал през 

процеса на стерилизация. Опаковките са 

подходящи за запазване и поддържане на 

стерилността на медицинското изделие в 

продължение на 5 години от датата на 

стерилизация.   Опаковани по 200 бр. в 

специална кутия. Размери 75 х 250 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 54.50 12 1 654.00 54.50 784.80 65.40

945

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  

за стерилизация с индикатори за 

пара/ЕТО, със специално покритие за 

голяма устойчивост и възможност за 

лесно отваряне. Изработени от 

медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета 

показва, че пакетът е преминал през 

процеса на стерилизация. Опаковките са 

подходящи за запазване и поддържане на 

стерилността на медицинското изделие в 

продължение на 5 години от датата на 

стерилизация.   Опаковани по 200 бр. в 

специална кутия. Размери 300 х 370 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 270.00 4 1 1080.00 270.00 1296.00 324.00

946

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  за 

стерилизация с индикатори за пара/ЕТО, със 

специално покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация.   

Опаковани по 200 бр. в специална кутия. 

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 160.00 6 1 960.00 160.00 1152.00 192.00
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947

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  за 

стерилизация с индикатори за пара/ЕТО, със 

специално покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация.   

Опаковани по 200 бр. в специална кутия. 

Размери 190 х 330 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 158.00 6 1 948.00 158.00 1137.60 189.60

948

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  за 

стерилизация с индикатори за пара/ЕТО, със 

специално покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация.   

Опаковани по 200 бр. в специална кутия. 

Размери 190 х 400 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 173.50 6 1 1041.00 173.50 1249.20 208.20

949

Опаковъчни самозалепващи се  пликове  за 

стерилизация с индикатори за пара/ЕТО, със 

специално покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 с висока 

антибактериална защита и прозрачно  

медицинско гладко фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация.   

Опаковани по 200 бр. в специална кутия. 

Размери 300 х 500 mm

Self - Sealing 

Pouches
Бр. 1 308.00 4 1 1232.00 308.00 1478.40 369.60

76192.2000

                     /Д-р Савков/
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