
Найменування замовника:  

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 

об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 

 

Місцезнаходження замовника:  

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000  

 

Категорія замовника: 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

 

Диски (НК 024:2019: 59172 Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-

1); Диски (НК 024:2019: 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD) 

(33694000-1); Диски (НК 024:2019: 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість 

IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 46156 Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для 

тестування на чутливість IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59205 Тикарцилін диски 

для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59206 Тикарцилін / 

клавуланова кислота диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 59176 Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски 

(НК 024:2019: 31857 Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD) (33694000-1); Диски 

(НК 024:2019: 38852 Тест-диск на чутливість антимікробний) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 38613 Тестування чутливості цефтибутену - диск IVD) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 42487 Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію,  IVD.) 

(33694000-1); Диски (НК 024:2019: 38720  Цефокситин диски для тестування на чутливість 

IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 45445 Амікацинові диски для тестування на 

чутливість, IVD.) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 45390 Диск кліндаміцину для тестування 

на чутливість, IVD.) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 38852 Тест-диск на чутливість 

антимікробний) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59203 Темоціллін диски для тестування на 

чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 38604 Цефотаксим/клавуланова кислота 

диски для тестування на  чутливість  IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59147 

Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59147 

Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59147 

Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59147 

Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59147 

Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59147 

Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59162 

Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД.) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 

59212 Триметоприм / сульфаметоксазол диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-

1); Диски (НК 024:2019: 38567 Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу) 

(33694000-1); Диски (НК 024:2019: 41655 Диск IVD випробування на  сприйнятливість 

фосфоміцину) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59143 Лінезолід диски для тестування на 

чутливість ІВД.) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59211 Триметоприм диски для тестування 

на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59159 Нітрофурантоїн диски для 

тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 45291 Диски фузидієвої 

кислоти для тестування на чутливість IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59183 

Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД.) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 

45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски 



(НК 024:2019: 59153 Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); 

Диски (НК 024:2019: 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD) 

(33694000-1); Диски (НК 024:2019: 37441 Диск IVD випробування на сприйнятливість до 

цефазидиму) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 44483 Диски для тестування на чутливість з 

цефтріаксоном, IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 59165 Офлоксацин диски для 

тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 46006 Цефоперазонові / 

сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на чутливість антимікробний) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 45736 

Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 37722 Диск IVD випробування чутливості до азтреонаму) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 42520 Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD) (33694000-1); Диски 

(НК 024:2019: 59204 Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); 

Диски (НК 024:2019: 38852 Тест-диск на чутливість антимікробний) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 38852 Тест-диск на чутливість антимікробний) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 

59214 Вориконазол диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019:42830 Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD) (33694000-1); 

Диски (НК 024:2019: 38852 Тест-диск на чутливість антимікробний) (33694000-1); Диски (НК 

024:2019: 62020 Амфотеріцин В диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски 

(НК 024:2019: 59164 Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); Диски 

(НК 024:2019: 62022 Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-1); 

Диски (НК 024:2019: 61975 Ітраконазол диски для тестування на чутливість ІВД) (33694000-

1); Диски (НК 024:2019: 33568 Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на 

чутливість IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 42437 Цефепім / клавуланова кислота 

мінімальна інгібуюча концентрація, IVD) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 41910 Диск IVD 

дискретизації сприйнятливості до еритроміцину) (33694000-1); Диски (НК 024:2019: 43042 

Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD) (33694000-1); Тест (НК 024:2019: 

50245 Ротавірус, антигени IVD, набір, імунохроматографічний експрес-аналіз) (33694000-1); 

Тест-смужки (НК 024:2019: 38053 Ванкоміцин мінімальна інгібуюча концентрація IVD) 

(33694000-1); Тест-смужки (НК 024:2019: 37333 Бензилпеніцилін мінімальна інгібуюча 

концентрація (MIC) IVD) (33694000-1); Тест-смужки (НК 024:2019: 45587 Колістин, 

мінімальна інгібувальна концентрація IVD) (33694000-1); Тест-смужки (НК 024:2019: 42992 

Визначення мінімальної інгібуючої концентрації за допомогою азтреонаму (МІК), IVD) 

(33694000-1); Тест-смужки (НК 024:2019: 43144 Визначення мінімальної інгібуючої 

концентрації за допомогою цефотаксиму (МІК), IVD) (33694000-1); Тест-смужки (НК 

024:2019: 41050 Цефтриаксон мінімальна інгібуюча концентрація (MIC) IVD) (33694000-1); 

Плазма кроляча (НК 024:2019: 30656 Набір реагентів для ідентифікації стафілококів) 

(33694000-1); Контрольний штам (НК 024:2019: 50418 Множинні грамнегативні бактерії, 

ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0); Контрольний штам (НК 024:2019: 50418 

Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0); 

Контрольний штам (НК 024:2019: 50420 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, 

ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0); Контрольний штам (НК 024:2019: 50420 

Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0); 

Контрольний штам (НК 024:2019: 50420 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, 

ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0);  Контрольний штам (НК 024:2019: 50979 

Гемофільна інфекція, ізольований штам антигени IVD, контрольний матеріал) (33698100-0); 

Контрольний штам (НК 024:2019: 50418 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам 

IVD, реагент) (33698100-0); Контрольний штам (НК 024:2019: 50418 Множинні грамнегативні 

бактерії, ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0); Контрольний штам (НК 024:2019: 

50418 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, реагент) (33698100-0); 

Контрольний штам (НК 024:2019: 50418 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам 

IVD, реагент) (33698100-0); Тестові пробірки (НК 024:2019: 62854 Стандарт каламутності 

МакФарланда ІВД) (33694000-1) (ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні)     

 

 

 



 

 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

Відкриті торги з публікацією англійською мовою ID: UA-2022-07-20-005393-а 

 

Обсяги:  77 найменувань (згідно з технічним завданням)  

Розрахунок здійснений на підставі фактичного обсягу досліджень, проведених у 

бактеріологічній лабораторії ЦРЛ Ковельського МТМО у минулому році. 

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 

328 522,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів 

здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо 

здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів. 

 

Технічні та якісні характеристики: 

 

№ 

з/п 

 

Конкретна назва 

предмета закупівлі 
Назва товару Характеристики та опис товару 

Од

ин

иці 

ви

мір

у 

Кі

ль

кіс

ть 

1 Диски (НК 024:2019: 

59172 Пеніцилін G 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

пеніциліну, 1 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 60 

2 Диски (НК 024:2019: 

46191 Ампіцилінові 

диски для 

тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ампіциліну, 10 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 60 

3 Диски (НК 024:2019: 

46191 Ампіцилінові 

диски для 

тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ампіциліну, 2 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 60 

4 Диски (НК 024:2019: 

46156 Амоксицилін / 

клавуланова 

кислота, диски для 

тестування на 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

амоксициліну/

клавуланової 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

уп 23 



чутливість IVD) 

(33694000-1) 

кислоти, 20/10 

мкг № 50 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

5 Диски (НК 024:2019: 

59205 Тикарцилін 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

тікарциліну, 

75 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 23 

6 Диски (НК 024:2019: 

59206 Тикарцилін / 

клавуланова кислота 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

тікарциліну/кл

авуланової 

кислоти, 75/10 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 18 

7 Диски (НК 024:2019: 

59176 Піперацилін 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

піперациліну, 

30 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 23 

8 Диски (НК 024:2019: 

31857 Ертапенем-

диски для 

тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ертапенему, 10 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 23 

9 Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на 

чутливість 

антимікробний) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефідероколу, 

30 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 28 

10 Диски (НК 024:2019: 

38613 Тестування 

чутливості 

цефтибутену - диск 

IVD) (33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтібутену, 

30 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 12 



11 Диски (НК 024:2019: 

42487 Диски для 

тестування на 

чутливість з 

цефуроксимом 

натрію,  IVD.) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефуроксиму, 

30 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 23 

12 Диски (НК 024:2019: 

38720  Цефокситин 

диски для 

тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефокситину, 

30 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 54 

13 Диски (НК 024:2019: 

45445 Амікацинові 

диски для 

тестування на 

чутливість, IVD.) 

(33694000-1)   

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

амікацину, 30 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 15 

14 Диски (НК 024:2019: 

45390 Диск 

кліндаміцину для 

тестування на 

чутливість, IVD.) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

кліндаміцину, 

2 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 12 

15 Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на 

чутливість 

антимікробний) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтолозану/т

азобактаму, 

30/10 мкг № 

50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 24 

16 Диски (НК 024:2019: 

59203 Темоціллін 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000- 1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

темоциліну, 30 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 8 

17 Диски (НК 024:2019: 

38604 

Цефотаксим/клавула

нова кислота диски 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефотаксиму/к

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

уп 17 



для тестування на 

чутливість  IVD) 

(33694000-1) 

лавуланової 

кислоти, 30/10 

мкг  № 50   

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

18 Диски (НК 024:2019: 

59147 Меропенем 

диски для 

тестування на  

чутливість  ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

меропенему/ 

фенілбороново

ї кислоти,  

10/400 мкг № 

50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 6 

19 Диски (НК 024:2019: 

59147 Меропенем 

диски для 

тестування на  

чутливість  ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

меропенему/Е

ДТА, 10/292 

мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 6 

20 Диски (НК 024:2019: 

59147 Меропенем 

диски для 

тестування на  

чутливість  ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

меропенему/кл

оксациліну, 

10/750 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 8 

21 Диски (НК 024:2019: 

59147 Меропенем 

диски для 

тестування на  

чутливість  ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

меропенему/ 

амінофенілбор

онової 

кислоти,  

10/600 мкг № 

50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 6 

22 Диски (НК 024:2019: 

59147 Меропенем 

диски для 

тестування на  

чутливість  ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

меропенему/д

ипіколінової 

кислоти,  

10/1000 мкг № 

50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 6 

23 Диски (НК 024:2019: 

59147 Меропенем 

диски для 

тестування на  

чутливість  ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

меропенему, 

10 мкг № 50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

уп 27 



Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

24 Диски (НК 024:2019: 

59162 Норфлоксацин 

диски для 

тестування на 

чутливість  ІВД.) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

норфлоксацин

у, 10 мкг  № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 27 

25 Диски (НК 024:2019: 

59212 Триметоприм 

/ сульфаметоксазол 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

триметоприму

/ 

сульфаметокса

золу, 

1,25/23,75 мкг 

№ 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 12 

26 Диски (НК 024:2019: 

38567 Диск IVD 

діагностики 

чутливості до 

хлорамфеніколу) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

хлорамфеніко

лу, 30 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 27 

27 Диски (НК 024:2019: 

41655 Диск IVD 

випробування на  

сприйнятливість 

фосфоміцину) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

фосфоміцину, 

200 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 6 

28 Диски (НК 024:2019: 

59143 Лінезолід 

диски для 

тестування на 

чутливість  ІВД.) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

лінезоліду, 10 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 6 

29 Диски (НК 024:2019: 

59211 Триметоприм 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

триметоприму, 

5 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 6 



30 Диски (НК 024:2019: 

59159 

Нітрофурантоїн 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

нітрофурантої

ну, 100 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 9 

31 Диски (НК 024:2019: 

45291 Диски 

фузидієвої кислоти 

для тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

фузидової 

кислоти, 10 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 15 

32 Диски (НК 024:2019: 

59183 Рифампіцин 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД.) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ріфампіцину, 5 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 15 

33 Диски (НК 024:2019: 

45359 

Ципрофлоксацинові 

диски для 

тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ципрофлоксац

ину, 5 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 21 

34 Диски (НК 024:2019: 

59139 

Левофлоксацин 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

левофлоксаци

ну, 5 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 27 

35 Диски (НК 024:2019: 

59153 

Моксифлоксацин 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

моксифлоксац

ину, 5 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 15 

36 Диски (НК 024:2019: 

46005 

Цефотаксимові 

диски для 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

уп 9 



тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

цефотаксиму, 

5 мкг № 50   

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

37 Диски (НК 024:2019: 

37441 Диск IVD 

випробування на 

сприйнятливість до 

цефазидиму) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтазидиму, 

10 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 13 

38 Диски (НК 024:2019: 

44483 Диски для 

тестування на 

чутливість з 

цефтріаксоном, IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтріаксону, 

30 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 9 

39 Диски (НК 024:2019: 

59165 Офлоксацин 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

офлоксацину, 

5 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 9 

40 Диски (НК 024:2019: 

46006 

Цефоперазонові / 

сульбактамові диски 

для тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефоперазону/

сульбактаму, 

75/30 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 6 

41 Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на 

чутливість 

антимікробний) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтазидиму/а

вібактаму, 

10/4 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 13 

42 Диски (НК 024:2019: 

45736 Колістин 

сульфат, диски для 

тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

колістину, 10 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

уп 3 



Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

43 Диски (НК 024:2019: 

37722 Диск IVD 

випробування 

чутливості до 

азтреонаму) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

азтреонаму, 30 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 15 

44 Диски (НК 024:2019: 

42520 Диски для 

тестування на 

чутливість з 

цефепимом, IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефепіму, 30 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 15 

45 Диски (НК 024:2019: 

59204 Тетрациклін 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

тетрацикліну, 

30 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 15 

46 Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на 

чутливість 

антимікробний) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтароліну, 5 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 18 

47 Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на 

чутливість 

антимікробний) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтобіпролу, 

5 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 18 

48 Диски (НК 024:2019: 

59214 Вориконазол 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

вориконазолу, 

1 мкг  № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 8 



49 Диски (НК 024:2019: 

42830 Диски для 

тестування на 

чутливість з 

флуконазолом, IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

флуконазолу, 

25 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 8 

50 Диски (НК 024:2019: 

38852 Тест-диск на 

чутливість 

антимікробний) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

каспофугіну, 5 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 13 

51 Диски (НК 024:2019: 

62020 Амфотеріцин 

В диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

амфотерицину 

B, 100 мкг № 

50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 8 

52 Диски (НК 024:2019: 

59164 Ністатин 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ністатину, 100 

мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 8 

53 Диски (НК 024:2019: 

62022 Клотримазол 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

клотримазолу, 

10 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 8 

54 Диски (НК 024:2019: 

61975 Ітраконазол 

диски для 

тестування на 

чутливість ІВД) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

ітраконазолу, 

10 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 5 

55 Диски (НК 024:2019: 

33568 Цефтазидим / 

клавуланова 

кислота, диски для 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефтазидиму/к

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

уп 7 



тестування на 

чутливість IVD) 

(33694000-1) 

лавуланової 

кислоти, 30/10 

мкг №50 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

56 Диски (НК 024:2019: 

42437  Цефепім / 

клавуланова кислота 

мінімальна 

інгібуюча 

концентрація, IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

цефепім/клаву

ланової 

кислоти, 30/10 

мкг №50 

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків.  

уп 6 

57 Диски (НК 024:2019: 

41910 Диск IVD 

дискретизації 

сприйнятливості до 

еритроміцину) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

еритроміцину, 

15 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 30 

58 Диски (НК 024:2019: 

43042 Диски для 

тестування на 

чутливість з 

бацитрацином, IVD) 

(33694000-1) 

Диски для 

тесту на 

чутливість до 

бацитрацину, 

10 мкг № 50   

Диски повинні бути паперовими та 

діаметром  6 мм  в картриджі. Диски 

повинні повинні бути виготовлені з 

високоякісного паперу, наділеного 

спеціальними властивостями та 

насиченого стандартними розчинами 

антибіотиків визначеної концентрації. 

Кожен картридж повинен містити 50 

дисків. 

уп 3 

59 Тест (НК 024:2019: 

50245 Ротавірус, 

антигени IVD, набір, 

імунохроматографіч

ний експрес-аналіз) 

(33694000-1) 

Тест для 

виявлення 

антигенів 

ротавірусу 

Швидкий візуальний 

імунохроматографічний тест для 

якісного визначення ротавірусу у 

зразках калу людини. 

Зберігання: тест може зберігатись при 

кімнатній температурі або в 

холодильнику при температурі 2°-

30°C. 

Термін придатності: не менше 24 міс. 

Процедура тестування проводиться 

при температурі від +15 до +30 С. 

Чутливість не нижче 99,9 %. 

Специфічність не нижче -  99,9%. 

Тривалість проведення аналізу 10 хв 

Комплектація: 

- тест; 

- пробозабірник з буфером; 

- інструкція з використання 

шт 13 

60 Тест-смужки (НК 

024:2019: 38053 

Ванкоміцин 

мінімальна 

інгібуюча 

концентрація IVD) 

(33694000-1) 

Тест - смужки 

для 

визначення 

МІК 

ванкоміцину, 

(0,016-256) 

мкг/мл 

Смужки призначені для аналізу ESBL 

(розширеного спектру бета-лактамази) 

та MBL (метало-бета-лактамази). 

Смужки повинні бути виготовлені з 

паперу з МІК шкалою та містити 

калібровані концентрації антибіотику.  

шт 5 



61 Тест-смужки (НК 

024:2019: 37333 

Бензилпеніцилін 

мінімальна 

інгібуюча 

концентрація (MIC) 

IVD) (33694000-1) 

Тест - смужки 

для 

визначення 

МІК 

пеніциліну, 

(0,016-256) 

мкг/мл 

Смужки призначені для аналізу ESBL 

(розширеного спектру бета-лактамази) 

та MBL (метало-бета-лактамази). 

Смужки повинні бути виготовлені з 

паперу з МІК шкалою та містити 

калібровані концентрації антибіотику.  

шт 15 

62 Тест-смужки (НК 

024:2019: 45587 

Колістин, мінімальна 

інгібувальна 

концентрація IVD) 

(33694000-1) 

Тест - смужки 

для 

визначення 

МІК колістіну, 

(0,016-256) 

мкг/мл 

Смужки призначені для аналізу ESBL 

(розширеного спектру бета-лактамази) 

та MBL (метало-бета-лактамази). 

Смужки повинні бути виготовлені з 

паперу з МІК шкалою та містити 

калібровані концентрації антибіотику.  

шт 15 

63 Тест-смужки (НК 

024:2019: 42992 

Визначення 

мінімальної 

інгібуючої 

концентрації за 

допомогою 

азтреонаму (МІК), 

IVD) (33694000-1) 

Тест - смужки 

для 

визначення 

МІК 

азтреонаму, 

(0,064-1024) 

мкг/мл 

Смужки призначені для аналізу ESBL 

(розширеного спектру бета-лактамази) 

та MBL (метало-бета-лактамази). 

Смужки повинні бути виготовлені з 

паперу з МІК шкалою та містити 

калібровані концентрації антибіотику.  

шт 15 

64 Тест-смужки (НК 

024:2019: 43144 

Визначення 

мінімальної 

інгібуючої 

концентрації за 

допомогою 

цефотаксиму (МІК), 

IVD) (33694000-1) 

Тест - смужки 

для 

визначення 

МІК 

цефотаксиму, 

(0,016-256) 

мкг/мл 

Смужки призначені для аналізу ESBL 

(розширеного спектру бета-лактамази) 

та MBL (метало-бета-лактамази). 

Смужки повинні бути виготовлені з 

паперу з МІК шкалою та містити 

калібровані концентрації антибіотику.  

шт 15 

65 Тест-смужки (НК 

024:2019: 41050 

Цефтриаксон 

мінімальна 

інгібуюча 

концентрація (MIC) 

IVD) (33694000-1) 

Тест - смужки 

для 

визначення 

МІК 

цефтріаксону, 

(0,016-256) 

мкг/мл 

Смужки призначені для аналізу ESBL 

(розширеного спектру бета-лактамази) 

та MBL (метало-бета-лактамази). 

Смужки повинні бути виготовлені з 

паперу з МІК шкалою та містити 

калібровані концентрації антибіотику.  

шт 15 

66 Плазма кроляча (НК 

024:2019: 30656 

Набір реагентів для 

ідентифікації 

стафілококів) 

(33694000-1) 

Плазма 

кроляча 

цитратна, суха 

1 мл № 10 

Препарат являє собою ліофілізовану 

плазму кролячу цитратну, отриману з 

крові кроликів шляхом змішування з 

10 % розчином натрію 

лимоннокислого. Плазма кроляча в 

розведенні 1:5 згортається при 

контакті з культурою, що містить 

фермент коагулазу. Призначення – 

видова ідентифікація стафілококу в 

реакції плазмокоагуляції. В одній 

паковці повинно міститися 10 

флаконів. 

уп 23 

67 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50418 

Множинні 

грамнегативні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам 

Escherichia coli 

derived from 

ATCC 25922 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 



68 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50418 

Множинні 

грамнегативні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам 

Pseudomonas 

aeruginosa 

derived from 

ATCC 27853 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

69 Контрольний штам 

(НК 024:2019:  50420 

Множинні аеробні 

грампозитивні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам  

Staphylococcus 

aureus subsp. 

aureus derived 

from ATCC 

29213 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

70 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50420 

Множинні аеробні 

грампозитивні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам  

Enterococcus 

faecalis derived 

from ATCC 

29212 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

71 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50420 

Множинні аеробні 

грампозитивні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0)  

Контрольний 

штам  

Streptococcus 

pneumoniae 

derived from 

ATCC 49619 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

72 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50979 

Гемофільна 

інфекція, 

ізольований штам 

антигени IVD, 

контрольний 

матеріал) (33698100-

0) 

Контрольний 

штам 

Haemophilus 

influenzae 

derived from 

ATCC 49766 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

73 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50418 

Множинні 

грамнегативні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам  

Campylobacter 

jejuni subsp. 

jejuni derived 

from ATCC 

33560 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

74 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50418 

Множинні 

грамнегативні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам 

Escherichia coli 

derived from 

ATCC 35218 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 



75 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50418 

Множинні 

грамнегативні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам 

Klebsiella 

pneumoniae 

derived from 

ATCC 700603 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

76 Контрольний штам 

(НК 024:2019: 50418 

Множинні 

грамнегативні 

бактерії, ізольований 

штам IVD, реагент) 

(33698100-0) 

Контрольний 

штам 

Klebsiella 

pneumoniae 

derived from 

ATCC ВАА-

2814 

Мікроорганізми знаходяться у 

флаконах, що можуть повторно 

герметизуватися. Кожен з флаконів 

містить в собі по п'ять (5) або шість (6) 

ліофілізованих кульок (пелет) одного 

штаму мікроорганізму, та поглинач 

вологи з метою запобігання 

небажаного формування вологи. 

уп 1 

77 Тестові пробірки 

(НК 024:2019: 62854 

Стандарт 

каламутності 

МакФарланда ІВД) 

(33694000-1) 

Tecтoвi 

пробiрки 

(Стандартний 

набiр 

МакФарланда) 

Набір повинен містити 5 одиниць. 

Зовнішній вигляд: Кожна трубка 

повинна містити 10 мл розчину з 

осадженими білим осадом. На 

ретельно змішуваному, кожна труба 

повинна бути мутна - Рішення зі 

збільшенням непрозорості McFarland 

Standard 0,5 до МакФарланд Стандарт 

4. 

уп 1 

 

 

 

 


