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

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

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

941

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
SDP Medical 

Division
Бр. 1 52.50 2 1 96.00 52.50 115.20 63.00
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942

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
SDP Medical 

Division
Бр. 1 64.00 2 1 128.00 64.00 153.60 76.80

61543.8000

                     /Д-р Савков/
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Обща стойност с ДДС:

Словом: шестдесет и една хиляди петстотин четиридесет и три лева и осемдесет стотинки
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