
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: 

 

Реагент (НК 024:2019: 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) (33696200-7); Реагент (НК 

024:2019: 42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD) (33696200-7); Реагент (НК 

024:2019: 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматізіванних систем) (33696200-7); Концентрований очищувач (НК 024:2019: 63377 

Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД) (33696200-7); Контрольна кров (НК 024:2019: 

30531 Гематологічний контроль / калібратор) (33696200-7); Реагент (НК 024:2019: 42651 

Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD) (33696200-7); Реагент (НК 024:2019: 61165 

Реагент для лізису клітин крові ІВД) (33696200-7); Реагент (НК 024:2019: 63377 Засіб 

очищення приладу / аналізатора ІВД) (33696200-7); Контрольний матеріал (НК 024:2019: 

30531 Гематологічний контроль / калібратор) (33696200-7); Швидкі тести (НК 024:2019: 54313  

Прокальцитонін IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (33695000-8); Швидкі тести (НК 

024:2019: 61389 D-димер ІВД, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (33695000-8); Швидкі 

тести (НК 024:2019: 47352 Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний 

пептид pro b-типу IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (33695000-8); Швидкий тест (НК 

024:2019: 54001 Тропонін Т / Тропонін I IVD) (33695000-8); Електрод (НК 024:2019: 30195 

Електроди кальцію) (33695000-8); Електрод (НК 024:2019: 30196 Хлоридний електрод) 

(33695000-8); Електрод (НК 024:2019: 30199 Калійний електрод) (33695000-8); Електрод (НК 

024:2019: 30200 Натрієвий електрод) (33695000-8); Електрод (НК 024:2019: 30203 

Лабораторний pH електрод) (33695000-8); Набір реагентів (НК 024:2019: 52869 Множинні 

електроліти IVD, реагент) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 42651 Буферний ізотонічний 

сольовий розчин, IVD) (33696200-7); Реагент (НК 024:2019: 58236  Буферний промивання та 

розчин (буферний промивний розчин) ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) 

(33696200-7); Реагент (НК 024:2019: 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) (33696200-7); 

Реагент (НК 024:2019: 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматізіванних систем) (33696200-7); Реагент (НК 024:2019: 63377 Засіб очищення 

приладу / аналізатора ІВД) (33696200-7); Контрольний матеріал (НК 024:2019: 30531 

Гематологічний контроль / калібратор) (33696200-7); Чіп для глюкози (НК 024:2019: 53305  

Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди) (33695000-8); Чіп для лактата (НК 024:2019: 

30208  Лактатний електрод) (33695000-8); Мультистандарт (НК 024:2019: 30216 

Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії) (33695000-8); Реагент (НК 024:2019: 53305  

Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди) (33696500-0); Гемолізуючий розчин (НК 

024:2019: 53305  Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди) (33696500-0); Контрольний 

розчин (НК 024:2019: 30213 Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) 

(33696500-0); Контрольний розчин (НК 024:2019: 30213 Множинні ферменти клінічної хімії 

IVD, контрольний матеріал) (33696500-0); Дезінфекційний розчин (НК 024:2019: 59058 

Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) 

(33696500-0); Чистячий розчин (НК 024:2019: 59058  Миючий / очищуючий розчин ІВД, для 

автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 52925 



Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 52955 

Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 

38512 Комплект активності ізоферменту креатинкінази) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 

38512 Комплект активності ізоферменту креатинкінази) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 

53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 

53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53231 

Загальний білірубін IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53236 Кон'югований 

(прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53307 Глюкоза 

IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53989 Загальний білок IVD, реагент) 

(33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53252 Креатинін IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 

024:2019: 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53586 Сечова 

кислота IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53393 Холестерин ліпопротеїнів 

високої щільності IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53362 Загальний холестерин 

IVD, реагент) (33696500-0); Тест (НК 024:2019: 53462 Тригліцериди IVD, реагент) (33696500-

0); Калібратор (НК 024:2019: 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор) 

(33695000-8); Калібратор (НК 024:2019: 53356 Множинні ліпідні аналіти IVD, калібратор) 

(33695000-8); Калібратор (НК 024:2019: 30505 Білок плазми крові IVD, калібратор) (33695000-

8); Калібратор (НК 024:2019: 44694 Калібратор для визначення серцевого ізоферменту 

кератинкінази, IVD) (33695000-8); Калібратор (НК 024:2019: 53315 Глікозильований 

гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор) (33695000-8); Набір калібраторів (НК 024:2019: 52867 

Множинні електроліти IVD, калібратор) (33695000-8); Набір калібраторів (НК 024:2019: 52867 

Множинні електроліти IVD, калібратор) (33695000-8); Набір контрольних сироваток (НК 

024:2019: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) (33695000-8); 

Набір контрольних сироваток (НК 024:2019: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, 

контрольний матеріал) (33695000-8); Набір контролю якості (НК 024:2019: 44435 

Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD) (33695000-8); 

Гемолізуючий реагент (НК 024:2019: 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) (33696500-

0); Добавка для натягу (НК 024:2019: 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні системи) (33695000-8); Промивний розчин (НК 024:2019: 58236 Буферний 

промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) (33695000-8); Розчин для 

чищення (НК 024:2019: 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматізіванних систем) (33695000-8); Розчин для електрода (НК 024:2019: 52869 

Множинні електроліти IVD, реагент) (33695000-8); ISE розбавлювач (НК 024:2019: 58237 

Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) (33695000-8); ISE 

стандарт (НК 024:2019: 52869 Множинні електроліти IVD, реагент) (33695000-8); Очищуючий 

розчин (НК 024:2019: 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматізіванних систем) (33695000-8); Промивний розчин (НК 024:2019: 58236 

Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) (33695000-8); 

Швидкий тест (НК 024:2019: 54001 Тропонін Т / Тропонін I IVD, реагент) (33695000-8); 

Смужки (НК 024:2019: 30226 Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний) 

(33695000-8); Набір реагентів (НК 024:2019: 38502 Амілазний комплект) (33696500-0); 

Білірубін (НК 024:2019: 30157 Набір реагентів для вимірювання білірубіну) (33696500-0); 

Реагент (НК 024:2019: 30500 Набір реагентів для вимірювання ревматоїдних факторів) 

(33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 37756 Комплект для ідентифікації антитіл до 

антистрептолізин) (33696500-0); Набір реагентів (НК 024:2019: 55981 Активований частковий 

тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку) (33696500-0); ПЧ-тест (НК 

024:2019: 55983 Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку) (33696500-0); 

Тест (НК 024:2019: 55987 Тромбіновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку) (33695000-

8); Реагент (НК 024:2019: 56021 Фактор VIII зсідання крові IVD, набір, аналіз утворення 

згустку) (33695000-8); Глюкоза-Ф (НК 024:2019: 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз) (33696500-0); Набір реагентів (НК 024:2019: 30535 Набір 

реагентів для визначення гемоглобіну) (33696500-0); Набір реагентів (НК 024:2019: 42694 

Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD) (33695000-8); Загальний білок УЛ (НК 

024:2019: 53986 Загальний білок IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний метод) 

(33696500-0); Набір реагентів (НК 024:2019: 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, 



набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) (33696500-0); Глюкотест (НК 024:2019: 

54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) (33695000-8); 

Кетотест  (НК 024:2019: 47002 Кетон (ацетоацетат) IVD, набір, колориметрична тест-смужка, 

експрес-аналіз) (33695000-8); Швидкий тест (НК 024:2019: 48321 Вірус гепатиту B 

поверхневий антиген IVD) (33695000-8); Швидкий тест (НК 024:2019: 30829 Набір для 

якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), 

експрес-аналіз) (33695000-8); Тест (НК 024:2019: 44204 Уреазний тест на Helicobacter pylori) 

(33695000-8); Швидкий тест (НК 024:2019: 30825 Набір реагентів для визначення антигенів 

бактерії Helicobacter pylori, експрес-тест) (33695000-8); Швидкий тест (НК 024:2019: 38217 

Тест для виявлення прихованої крові в калі (FOB) №1) (33695000-8); Швидкий тест (НК 

024:2019: 54001 Тропонін Т / Тропонін I IVD) (33695000-8); Швидкий тест (НК 024:2019: 

33819 Загальний хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ) IVD, набір, імунохроматографічний 

аналіз, експрес-аналіз) (33695000-8); Швидкий тест (НК 024: 2019: 30833 Швидкий тестовий 

пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини) (33695000-8); Фарба (НК 

024:2019: 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір) (33695000-8); Фарба (НК 024:2019: 

42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD) (33695000-8); Олія вазелінова (НК 024:2019: 33494 

Монтажне середовище, масло розчинне) (33695000-8); Cульфосаліцилова кислота (НК 

024:2019: 53989 Загальний білок IVD, реагент) (33696300-8); Гідроксид натрію  (НК 024:2019: 

52899 Натрій (Na+) IVD, реагент)  (33696300-8); Тест-смужки (НК 024:2019: 30854 Система 

моніторингу глюкози в крові для домашнього використання / догляду за гематомією IVD) 

(33695000-8); Тест-смужки (НК 024:2019: 30854 Система моніторингу глюкози в крові для 

домашнього використання / догляду за гематомією IVD) (33695000-8); Набір реагентів (НК 

024:2019 50293 Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, 

імуноферментгий аналіз (ІФА)) (33696500-0); Набір реагентів (НК 024:2019: 50288 

Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний 

аналіз (ІФА)) (33696500-0); Буферний розчин (НК 024:2019: 58237 Буферний розчинник 

зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) (33695000-8) (ДК 021:2015: 33690000-3 

Лікарські засоби різні) 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

Відкриті торги з публікацією англійською мовою ID: UA-2022-08-09-008745-a    

 

Обсяги:  104 найменування (згідно з технічним завданням)  

Розрахунок здійснений на підставі фактичного обсягу лабораторних досліджень, проведених 

у клініко-діагностичній лабораторії ЦРЛ Ковельського МТМО у минулому році. 

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 

4 639 289,00 грн., в тому числі: 

4 596 178,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 

43 111,00 грн. –  Місцевий бюджет 

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 

 

Назва предмета 

закупівлі 

Характеристики 

та опис товару 

Оди

ниці 

вимі

ру 

Кіль

кіст

ь 

1 Реагент (НК 

024:2019: 61165 

Реагент для лізису 

Лізуючий реагент / RL-7 Реагент Lyse, 

500мл  

 
(для аналізатора Rayto RT7600S) 

шт 50 



клітин крові ІВД) 

(33696200-7) 

Лізуючий реагент/RL-7 Реагент Lyse, 500мл 

закрита система. 

Реагент призначений для роботи на 

автоматичних гематологічних аналізаторах для 

підрахунку білих кров'яних клітин, 

диференціювання та вимірювання гемоглобіну. 

Рідина повинна бути прозорою. 

Склад реагенту повинен відповідати вимогам: 

четвертинні солі амонію <10% 

NaCl <0,15% 

стабілізатор <0,12% 

Термін зберігання не менше 2 років.  

Після відкриття реагент повинен бути дійсним 

упродовж не менше 30 днів. 

Наявність магнітної картки для зчитування 

аналізатором інформації про реагент.  

Виробник: Rayto Life і Analytical Sciences Co., 

Ltd 

2 Реагент (НК 

024:2019: 42651 

Буферний 

ізотонічний 

сольовий розчин, 

IVD) (33696200-7) 

Ізотонічний розчин / RD-7 Реагент 

Diluent, 20л 

  
(для аналізатора Rayto RT7600S) 

Ізотонічний розчин/RD-7 Реагент Diluent, 20л 

закрита система 

Реагент призначений для роботи на 

автоматичних гематологічних аналізаторах для 

підрахунку білих кров'яних клітин, 

диференціювання та вимірювання гемоглобіну. 

Рідина повинна бути прозорою, без запаху.  

Бутиль з реагентом повинен постачатися в 

зручній упаковці з щільного картону. Упаковка 

повинна мати ручки для зручного перенесення. 

Склад реагенту повинен відповідати вимогам: 

натрію хлорид NaCl<0,6%   

стабілізатор <1,0% 

відповідна кількість буферного розчину 

Термін зберігання не менше 2 років.  

Після відкриття реагент повинен бути дійсним 

упродовж не менше 30 днів. 

Наявність магнітної картки для зчитування 

аналізатором інформації про реагент. 

Виробник: Rayto Life і Analytical Sciences Co., 

Ltd 

шт 50 

3 Реагент (НК 

024:2019: 59058 

Миючий / 

очищуючий 

розчин ІВД, для 

автоматизованих / 

полуавтоматізіван

них систем) 

(33696200-7) 

Очисник / RC-2 Реагент Cleanser, 1л 

  
(для аналізатора Rayto  RT7600S ) 

Очисник/RC-2 Реагент Cleanser, 1л закрита 

система 

Реагент призначений для очищування 

автоматичних гематологічних аналізаторів для 

очищення, промивки, видалення залишків 

крові та інших частинок з системи трубок та 

апертур, для забезпечення підрахунку клітин 

крові.   

Склад реагенту повинен відповідати вимогам: 

буферний розчин <0,3%  

протеази <0,2% 

Термін зберігання повинен бути не менше 18 

місяців. Після відкриття реагент повинен бути 

дійсним упродовж не менше 60 днів. 

шт 70 



Наявність магнітної картки для зчитування 

аналізатором інформації про реагент. 

Виробник: Rayto Life і Analytical Sciences Co., 

Ltd 

4 Концентрований 

очищувач (НК 

024:2019: 63377 

Засіб очищення 

приладу / 

аналізатора ІВД) 

(33696200-7)  

Концентрований Очищувач/ REC 

Реагент Concentrated Cleanser, 100мл 

  
(для аналізатора Rayto RT7600S) 

Реагент призначений для очистки 

автоматичних гематологічних аналізаторів для 

щоденного обслуговування та очищення 

системи.  

Склад реагенту повинен відповідати вимогам: 

5,0% гіпохлорит натрію  

Термін зберігання повинен бути не менше 12 

місяців. Після відкриття реагент повинен бути 

дійсним упродовж не менше 60 днів.   

Виробник: Rayto Life і Analytical Sciences Co., 

Ltd 

шт 10 

 

 

 

 

 

5 Контрольна кров 

(НК 024:2019: 

30531 

Гематологічний 

контроль / 

калібратор) 

(33696200-7) 

Контрольна кров /ABX  

MINOTROL 16 (2N), розчин для 

контролю 

 
(для аналізатора Rayto RT7600S) 

В наборі 2 флакони 

Контрольні значення не менше як для 15 

параметрів, обов’язкова наявність таких 

параметрів лімфоцити, гранулоцити, моноцити 

Адаптовані для аналізатора автоматичного 

гематологічного серії ABX Micros 60 

Діапазон нормальних значень для 

вимірювання для: 

WBC не більше ±0,8 109/L 

Hct не більше ±2,5 % 

MCV не більше ±4 fl 

RDW не більше ±3 % 

набі

р 

10 

6 Реагент (НК 

024:2019: 42651 

Буферний 

ізотонічний 

сольовий розчин, 

IVD) (33696200-7) 

Реагент «M-30D Diluent» 20л 

  
(для аналізатора Mindray BC-30S) 

Активні інгрідієнти: 

-Хлорид натрію, 50г\л 

-Безводний натрію сульфат 8,0г\л 

-Буферні речовини 1,0-5,0г\л 

-Протигрибкові та антибактеріальні речовини 

0,8-2,5г\л 

шт 40 

7 Реагент (НК 

024:2019: 61165 

Реагент для лізису 

клітин крові ІВД) 

(33696200-7) 

Реагент «M-30CFL Lyse» 500мл 

  
(для аналізатора Mindray BC-30S) 

Активні інгрідієнти: 

-Четвертинні солі алюмінію<50г\л 

-Неіонні поверхньо-активні речовини 15г\л 

-Фероціанід>0,5г\л 

-Ізопранол 0,1-1,5г\л 

шт 10 

8 Реагент (НК 

024:2019: 63377 

Засіб очищення 

приладу / 

Реагент «M-30P Probe Сleanser» 17мл х 

12флаконів / упаковка 

 
(для аналізатора Mindray BC-30S) 

Активні інгрідієнти: 

-Поверхньо-активні речовини 2,0г\л 

уп 4 



аналізатора ІВД) 

(33696200-7) 

-Гіпохлорид натрію 100,0г\л 

-Гідроксид натрію 50,0г\л 

9 Контрольний 

матеріал (НК 

024:2019: 30531 

Гематологічний 

контроль / 

калібратор) 

(33696200-7) 

Контрольний матеріал CBC-3D 1 x 2.0 

мл, норма 

 
(для аналізатора Mindray BC-30S) 

Контрольний матеріал для контролю якості 

роботи автоматичних гематологічних 

аналізаторів 

фл 6 

10 Швидкі тести (НК 

024:2019: 54313  

Прокальцитонін 

IVD, набір, 

імунофлюоресцент

ний аналіз) 

(33695000-8) 

Швидкі тести для кількісного 

визначення прокальцитоніну (РСТ) в 

клінічному зразку методом 

імунофлюоресцентного аналізу  

 
(для аналізатора Getein 1100) 

Експрес – тест для кількісного визначення PCT 

уп 10 

11 Швидкі тести (НК 

024:2019: 61389 D-

димер ІВД, набір, 

імунофлюоресцент

ний аналіз) 

(33695000-8) 

Швидкі тести для кількісного 

визначення D-димеру  в клінічному 

зразку методом імунофлюоресцентного 

аналізу  

 
(для аналізатора Getein 1100) 

Експрес – тест для кількісного визначення D-

Dimer 

уп 10 

12 Швидкі тести (НК 

024:2019: 47352 

Натрійуретичний 

білок типу B / N-

кінцевий 

натрійуретичний 

пептид pro b-типу 

IVD, набір, 

імунофлюоресцент

ний аналіз) 

(33695000-8) 

Швидкі тести для кількісного 

визначення N- термінального 

попередника мозкового 

натрійуретичного пептиду типу В 

(NTproBNP) в клінічному зразку 

методом імунофлюоресцентного аналізу 

 
(для аналізатора Getein 1100) 

Експрес – тест для кількісного визначення  NT-

proBNP 

уп 4 

13 Швидкий тест (НК 

024:2019: 54001 

Тропонін Т / 

Тропонін I IVD) 

(33695000-8)  

Швидкі тести для кількісного 

визначення Cardiac Troponin I в 

клінічному зразку методом 

імунофлюоресцентного  

аналізу 

 
(для аналізатора Getein 1100) 

Експрес – тест для кількісного визначення 

Cardiac Troponin I 

уп 34 

14 Електрод (НК 

024:2019: 30195 

Електроди 

кальцію) 

(33695000-8) 

 

Електрод кальцію 

 
(для аналізатора електролітів E-Lyte Plus) 

Електрод кальцію для аналізатора електролітів 

E-Lyte 5 (закрита система). 

Призначення: Для вимірювання концентрації 

іонів кальцію в клінічному зразку. 

Виріб багаторазового застосування. 

Виріб повинен відповідати вимогам директиви 

98/79/ЕС (IVD-директива) 

шт 1 

15 Електрод (НК 

024:2019: 30196 
Електрод хлору 

 

шт 1 



Хлоридний 

електрод) 

(33695000-8) 

(для аналізатора електролітів E-Lyte Plus) 

Електрод хлору для аналізатора електролітів E-

Lyte 5 (закрита система). 

Призначення: Для вимірювання концентрації 

іонів хлору в клінічному зразку. 

Виріб багаторазового застосування. 

Виріб повинен відповідати вимогам директиви 

98/79/ЕС (IVD-директива). 

16 Електрод (НК 

024:2019: 30199 

Калійний 

електрод) 

(33695000-8) 

Електрод калію 

 
(для аналізатора електролітів E-Lyte Plus) 

Електрод калію для аналізатора електролітів E-

Lyte 5 (закрита система). 

Призначення: Для вимірювання концентрації 

іонів калію в клінічному зразку. 

Виріб багаторазового застосування. 

Виріб повинен відповідати вимогам директиви 

98/79/ЕС (IVD-директива). 

шт 1 

17 Електрод (НК 

024:2019: 30200 

Натрієвий 

електрод) 

(33695000-8) 

Електрод натрію 

 
(для аналізатора електролітів E-Lyte Plus) 

Електрод натрію для аналізатора електролітів 

E-Lyte 5 (закрита система). 

Призначення: Для вимірювання концентрації 

іонів натрію в клінічному зразку. 

Виріб багаторазового застосування. 

Виріб повинен відповідати вимогам директиви 

98/79/ЕС (IVD-директива). 

шт 1 

18 Електрод (НК 

024:2019: 30203 

Лабораторний pH 

електрод) 

(33695000-8) 

Електрод рН 

 
(для аналізатора електролітів E-Lyte Plus) 

Електрод pH для аналізатора електролітів E-

Lyte 5 (закрита система). 

Призначення: Для вимірювання рН в 

клінічному зразку. 

Виріб багаторазового застосування. 

Виріб повинен відповідати вимогам директиви 

98/79/ЕС (IVD-директива). 

шт 1 

19 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

52869 Множинні 

електроліти IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Набір  реагентів (Калібрант А, 

Калібрант В)  

 
(для аналізатора електролітів E-Lyte Plus) 

Призначення: для двоточкового калібрування 

та видалення відходів, для кількісного 

визначення кількох електролітів у клінічному 

зразку. 

Склад продукту: Калібрант А ( K- 4 mmol/L, 

Na-140 mmol/L , Cl-100 mmol/L, Ca- 1,25 

mmol/L, pH- 7,4). Калібрант В ( K- 8 mmol/L, 

Na-110 mmol/L, Cl-70 mmol/L, Ca- 2,5 mmol/L, 

pH- 7).  

Виріб багаторазового застосування. 

Набір реагентів повинен відповідати вимогам 

директиви 98/79/ЕС(IVD-директива). 

шт 12 

20 Реагент (НК 

024:2019: 42651 

Буферний 

ізотонічний 

Розчин ізотонічний, 20л. 

 
(для гематологічного аналізатора MicroCC 

20+) 

шт 25 



сольовий розчин, 

IVD) (33696200-7) 

Призначення: Для розведення при підрахунку 

числа та розміру клітин у гематологічних 

аналізаторах 

Характеристика: Буферний водний розчин з 

фіксованими параметрами рН, 

електропровідності (мікроСіменс на см) та 

осмолярності (міліОсмоль на кг). Безбарвна 

рідина.                  

Об’єм фасування, л: 20 л.   

Упаковка: М’який пластиковий контейнер, 

поміщений у картонну коробку.   

Розмір зовнішньої картонної упаковки 

Внутрішній діаметр горловини контейнеру, 

мм: 32 

Склад продукту: Сульфат натрію <2.0%  

Хлорид натрію <0.025%  Лимонна кислота 

<0.2%  Буфери <0.2%  Солі ЄДТА <0.1%  

Запобіжні речовини <0.15%  Протимікробні  

речовини <0.2%  Стабілізатори <0.04%    

Загальний термін придатності, місяців: 24                                                       

Гарантійний термін придатності розчину після 

розкриття, днів: до повного використання  

Температура зберігання, С:  4-35 

Продукт повинен мати відповідне маркування 

із обов’язковим зазначенням наступної 

інформації: назва продукту, дата виготовлення 

продукту, кінцева дата придатності, номер та 

дата державної реєстрації, його призначенням 

до застосування, наявність на упаковці QR-

коду. 

21 Реагент (НК 

024:2019: 58236  

Буферний 

промивання та 

розчин (буферний 

промивний розчин) 

ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні 

системи) 

(33696200-7) 

Розчин для промивання, 1л 

 
(для гематологічного аналізатора MicroCC 

20+) 

Призначення: Для очищення рідинно-

провідних магістралей у гематологічних 

аналізаторах 

Характеристика: Буферний водний розчин з 

фіксованими параметрами рН, 

електропровідності (мікроСіменс на см) та 

осмолярності (міліОсмоль на кг). Рідина 

синього кольору  

Об’єм фасування, л: 1  

Пакування: Пластиковий флакон 

Внутрішній діаметр горловини флакону, мм: 

25  

Склад продукту: Протеолітичний фермент <1% 

, Хлорид натрію <0.6% , Буфера та 

стабілізатори <1.0% , Консерватори та 

сурфактанти<0.4%  

Температура зберігання, С:  4-35 

Загальний термін придатності, місяців: 36 

Гарантійний термін придатності розчину після 

розкриття, днів: до повного використання 

Продукт повинен мати відповідне маркування 

із обов’язковим зазначенням наступної 

інформації: назва продукту, дата  виготовлення 

продукту, кінцева дата придатності, номер та 

дата державної реєстрації, його призначенням 

шт 40 



до застосування, наявність на упаковці QR-

коду.   

22 Реагент (НК 

024:2019: 61165 

Реагент для лізису 

клітин крові ІВД) 

(33696200-7) 

Лізуючий реагент, 1л 

 
(для гематологічного аналізатора MicroCC 

20+) 

Призначення: Для руйнування еритроцитів 

крові при підрахунку лейкоцитів 

Характеристика: Водний розчин з фіксованими 

параметрами рН. Безбарвна рідина.  

Об’єм фасування, л: 1  

Пакування: Пластиковий флакон 

Внутрішній діаметр горловини флакону, мм: 

25  

Кришка: З контролем першого розкриття                                                

Склад продукту: Тетродецілтріметіламонія 

бромід 23 г/л; Буфери та стабилізатори < 0.2%; 

Солі ЄДТА < 0.1%; Запобіжні речовини < 

0.2%;  рН 7.2; 

Температура зберігання, С:  4-35 

Загальний термін придатності, місяців: 24 

Продукт повинен мати відповідне маркування 

із обов’язковим зазначенням наступної 

інформації: назва продукту,  дата  

виготовлення продукту, кінцева дата 

придатності, номер та дата державної 

реєстрації, його призначенням до 

застосування, наявність на упаковці QR-коду.  

шт 12 

23 Реагент (НК 

024:2019: 59058 

Миючий / 

очищуючий 

розчин ІВД, для 

автоматизованих / 

полуавтоматізіван

них систем) 

(33696200-7) 

Концентрований розчин для 

промивання, 50 мл 

 
(для гематологічного аналізатора MicroCC 

20+) 

Призначення: Високоактивний розчин для 

видалення забруднень для  обслуговування 

аналізатора. 

Характеристика: Прозора безбарвна рідина 

Об’єм фасування, л: 0,05.  

Пакування: Пластиковий флакон 

Температура зберігання, С:  4-35 

Загальний термін придатності, місяців: 24                                                       

Гарантійний термін придатності розчину після 

розкриття, до повного використання  

Продукт повинен мати відповідне маркування 

із обов’язковим зазначенням наступної 

інформації: назва продукту, дата виготовлення 

продукту, кінцева дата придатності, номер та 

дата державної реєстрації, його призначенням 

до застосування. 

шт 7 

24 Реагент (НК 

024:2019: 63377 

Засіб очищення 

приладу / 

аналізатора ІВД) 

(33696200-7) 

Розчин для очистки, 50 мл 

 
(для гематологічного аналізатора MicroCC 

20+) 

Призначення: Високоактивний розчин для 

видалення забруднення, для  

термінового/екстреного обслуговування 

аналізатора. 

Характеристика: Прозора безбарвна рідина 

Об’єм фасування, л: 0,05.   

шт 5 



Пакування: Пластиковий флакон 

Склад продукту: Гіпохлорид натрію <20g/L; 

Гідроксид натрію; Тритон X100.  

Температура зберігання, С: 4-35 

Загальний термін придатності, місяців: 24                                                        

Продукт повинен мати відповідне маркування 

із обов’язковим зазначенням наступної 

інформації: назва продукту, дата  виготовлення 

продукту, кінцева дата придатності, номер та 

дата державної реєстрації, його призначенням 

до застосування. 

25 Контрольний 

матеріал (НК 

024:2019: 30531 

Гематологічний 

контроль / 

калібратор) 

(33696200-7) 

Матеріал контролю гематологічний 

атестований багатопараметричний  Pаra 

12 Extend 1х2.5 мл   (1 Норма)  

 
(для гематологічного аналізатора MicroCC 

20+) 

Призначення: для оцінки точності та 

достовірності результатів, отриманих на 

гематологічних аналізаторах. 

Об’єм фасування, мл: 2,5 

Температура зберігання, С: 2-8 

Наявність у паспорті атестованих значень: для 

MicroCC 20+  

Загальний термін придатності, місяців: 6 

Гарантований термін придатності після 

розкриття, днів: 30 

Кількість атестованих показників: 12 

шт 4 

26 Чіп для глюкози 

(НК 024:2019: 

53305  Глюкоза 

IVD, набір, йон-

селективні 

електроди) 

(33695000-8) 

Чіп для глюкози  

 
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Використовується для вимірювання 

концентрації глюкози 

шт 4 

27 Чіп для лактата 

(НК 024:2019: 

30208  Лактатний 

електрод) 

(33695000-8) 

Чіп для лактата  
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Використовується для вимірювання 

концентрації лактату 

шт 5 

28 Мультистандарт 

(НК 024:2019: 

30216 

Багатокомпонентн

ий калібратор 

клінічної хімії) 

(33695000-8) 

Мультистандарт 12 mmol/l, готовий до 

використання, 100х2мл в 

мікропробірках червоного кольору 

 
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Для автоматичного калібрування аналізаторів 

Biosen 

набі

р 

4 

29 Реагент (НК 

024:2019: 53305  

Глюкоза IVD, 

набір, йон-

селективні 

електроди) 

(33696500-0) 

Глюкоза / лактат реагенти системи 5л 

  
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Використовується як буферний і промивний 

розчин. Каністра 5л. 

 

шт 5 

30 Гемолізуючий 

розчин (НК 

024:2019: 53305  

Глюкоза/лактат гемолізуючий розчин + 

20мкл безперервні пласмасові капіляри 

набір 42 



Глюкоза IVD, 

набір, йон-

селективні 

електроди) 

(33696500-0) 

Na-гепарин, 1000х1 мл в 2.0мл сейф-лок 

мікропробірках + 1000 капілярів  

 
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Пробірки з реагентом, для вимірювання 

концентрації глюкози і лактату 

31 Контрольний 

розчин (НК 

024:2019: 30213  

Множинні 

ферменти клінічної 

хімії IVD, 

контрольний 

матеріал) 

(33696500-0) 

Контрольний розчин Норма 25 

мікропробірок  
 

(для аналізатора Biosen-C Line) 

Нормальний рівень. Для оцінки контролю 

якості вимірювань 

набір 6 

32 Контрольний 

розчин (НК 

024:2019: 30213  

Множинні 

ферменти клінічної 

хімії IVD, 

контрольний 

матеріал) 

(33696500-0) 

Контрольний розчин Патологія 25 

мікропробірок  

 
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Підвищений рівень. Для оцінки контролю 

якості вимірювань 

набір 6 

33 Дезінфекційний 

розчин (НК 

024:2019: 59058  

Миючий / 

очищуючий 

розчин ІВД, для 

автоматизованих / 

полуавтоматізіван

них систем) 

(33696500-0) 

Дезінфекційний розчин 

5 мікропробірок  

 
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Використовується для дезінфекції гідравлічної 

системи аналізаторів Biosen 

набір 1 

34 Чистячий розчин 

(НК 024:2019: 

59058  Миючий / 

очищуючий 

розчин ІВД, для 

автоматизованих / 

полуавтоматізіван

них систем) 

(33696500-0) 

Чистячий розчин 5 мікропробірок 

  
(для аналізатора Biosen-C Line) 

Використовується для депротеінезаціі 

гідравлічної системи аналізаторів Biosen 

набір 1 

35 Тест (НК 024:2019: 

52925 

Аланінамінотранс

фераза (ALT) IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine 

Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) 

№500 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення 

аланінамінотрансферази (АЛТ). Склад 

пакування: 500 тестів  в упаковці. 

уп 10 

36 Тест (НК 024:2019: 

52955 Загальна 

аспартатамінотран

Тест для кількісного визначення 

аспартатамінотрансферази (АСТ) 

уп 10 



сфераза (AST) 

IVD, реагент) 

(33696500-0)  

/Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC 

(ASTL) №500 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення 

аспартатамінотрансферази (АСТ). Склад 

пакування: 500 тестів  в упаковці. 

37 Тест (НК 024:2019: 

38512 Комплект 

активності 

ізоферменту 

креатинкінази) 

(33696500-0)  

Тест для кількісного визначення 

каталітичної активності креатинкінази 

МВ-фракції СКМВ2 №100 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення каталітичної 

активності креатинкінази МВ-фракції СКМВ2. 

Склад пакування: 100 тестів  в упаковці. 

уп 2 

38 Тест (НК 024:2019: 

38512 Комплект 

активності 

ізоферменту 

креатинкінази) 

(33696500-0)  

Тест для кількісного визначення 

активності креатинкінази №200 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення активності 

креатинкінази. Склад пакування: 200 тестів  в 

упаковці. 

уп 2 

39 Тест (НК 024:2019: 

53316 

Глікозильований 

гемоглобін 

(HbA1c) IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

гемоглобіну/Tina-quant Hemoglobin A1c 

Gen.3 №150 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення гемоглобіну. 

Склад пакування: 150 тестів  в упаковці. 

уп 15 

40 Тест (НК 024:2019: 

53707 C-

реактивний білок 

(СРБ) IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення С-

реактивного білка (CRP), 4 ген. №250 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення С-

реактивного білка (CRP), 4 ген. Склад 

пакування: 250 тестів  в упаковці. 

уп 12 

41 Тест (НК 024:2019: 

53231 Загальний 

білірубін IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

загального вмісту білірубіну /Bilirubin 

Total Gen.3 №250 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення загального 

вмісту білірубіну. Склад пакування: 250 тестів  

в упаковці. 

уп 5 

42 Тест (НК 024:2019: 

53236 

Кон'югований 

(прямий, зв'язаний) 

білірубін IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

прямого білірубіну/Bilirubin-Direct (BIL-

D2) №350 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення прямого 

білірубіну. Склад пакування: 350 тестів  в 

упаковці. 

уп 3 

43 Тест (НК 024:2019: 

53307 Глюкоза 

IVD, реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

глюкози /Glucose HK Gen.3 (GLUC3) 

№800 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

уп 5 



Тест для кількісного визначення глюкози. 

Склад пакування: 800 тестів  в упаковці. 

44 Тест (НК 024:2019: 

53989 Загальний 

білок IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для визначення загального вмісту 

білку /TP2/Total Protein Gen.2 № 300 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для визначення загального вмісту білку. 

Склад пакування: 300 тестів  в упаковці. 

уп 5 

45 Тест (НК 024:2019: 

53252 Креатинін 

IVD, реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

креатиніну /Creatinine Jaffé Gen.2 № 700 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення креатиніну. 

Склад пакування: 700 тестів  в упаковці. 

уп 10 

46 Тест (НК 024:2019: 

53590 Сечовина 

(Urea) IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

сечовини/ азоту сечовини /(UREA) №500 

  
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення сечовини/ 

азоту сечовини. Склад пакування: 500 тестів  в 

упаковці. 

уп 10 

47 Тест (НК 024:2019: 

53586 Сечова 

кислота IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення сечової 

кислоти /UA2/Uric Acid ver.2 №400 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення сечової 

кислоти. Склад пакування: 400 тестів  в 

упаковці. 

уп 1 

48 Тест (НК 024:2019: 

53393 Холестерин 

ліпопротеїнів 

високої щільності 

IVD, реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

холестерину-ЛПВЩ, Gen.4 №350 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення холестерину-

ЛПВЩ. Склад пакування: 350 тестів  в 

упаковці. 

уп 6 

49 Тест (НК 024:2019: 

53362 Загальний 

холестерин IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для визначення загального 

холестерину /CHOL HiCo Gen.2, cobas c, 

Int. №400 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для визначення загального холестерину. 

Склад пакування: 400 тестів  в упаковці. 

уп 7 

50 Тест (НК 024:2019: 

53462 

Тригліцериди IVD, 

реагент) 

(33696500-0) 

Тест для кількісного визначення 

тригліцеридів/Triglycerides (TRIGL) 

№250 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Тест для кількісного визначення тригліцеридів. 

Склад пакування: 250 тестів  в упаковці. 

уп 4 

51 Калібратор (НК 

024:2019: 47868 

Множинні аналіти 

клінічної хімії 

IVD, калібратор) 

(33695000-8) 

Калібратор для автоматичних систем 

Cfas, 12 х 3 мл 

 

(для аналізатора Cobas 311) 

Калібратор для автоматичних систем, набір 12 

х 3 мл 

набір 1 

52 Калібратор (НК 

024:2019: 53356 
Калібратор для автоматичних систем 

Cfas Lipids, 3 х 1 мл 

набір 1 



Множинні ліпідні 

аналіти IVD, 

калібратор) 

(33695000-8) 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Калібратор для автоматичних систем Cfas 

Lipids, набір 3 х 1 мл 

53 Калібратор (НК 

024:2019: 30505 

Білок плазми крові 

IVD, калібратор) 

(33695000-8) 

Калібратор для автоматичних систем 

Cfas Proteins, 5 х 1 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Калібратор для автоматичних систем Cfas 

Proteins, набір 5 х 1 мл 

набір 1 

54 Калібратор (НК 

024:2019: 44694 

Калібратор для 

визначення 

серцевого 

ізоферменту 

кератинкінази, 

IVD) (33695000-8) 

Калібратор для автоматичних систем 

Cfas СК МВ, 3 х 1 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Калібратор для автоматичних систем Cfas СК 

МВ, набір 3 х 1 мл 

набір 1 

55 Калібратор (НК 

024:2019: 53315 

Глікозильований 

гемоглобін 

(HbA1c) IVD, 

калібратор) 

(33695000-8) 

Калібратор для автоматичних систем 

HbA1c, 3х2 мл / Cfas HbA1c, 3x2ml  

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Калібратор для автоматичних систем 

HbA1c, набір 3х2 мл 

набір 4 

56 Набір калібраторів 

(НК 024:2019: 

52867 Множинні 

електроліти IVD, 

калібратор) 

(33695000-8) 

Набір калібраторів ISE Standard 

низький, 10 х 3 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Набір калібраторів ISE Standard низький, 10 х 3 

мл  

набір 1 

57 Набір калібраторів 

(НК 024:2019: 

52867 Множинні 

електроліти IVD, 

калібратор) 

(33695000-8) 

Набір калібраторів ISE Standard 

високий, 10 х 3 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Набір калібраторів ISE Standard високий, 10 х 3 

мл 

набір 1 

58 Набір контрольних 

сироваток (НК 

024:2019: 47869 

Множинні аналіти 

клінічної хімії 

IVD, контрольний 

матеріал) 

(33695000-8) 

Набір контрольних сироваток 

1/PreciControl ClinChem Multi 1, 20 х 5 

мл 

  
(для аналізатора Cobas 311)  

Набір контрольних сироваток 1, 20 х 5 

набір 1 

59 Набір контрольних 

сироваток (НК 

024:2019: 47869 

Множинні аналіти 

клінічної хімії 

IVD, контрольний 

матеріал) 

(33695000-8) 

Набір контрольних сироваток 2 

/PreciControl ClinChem Multi 2, 20 х 5 мл 

  
(для аналізатора Cobas 311) 

Набір контрольних сироваток 2, 20 х 5 мл 

набі

р 

1 



60 Набір контролю 

якості (НК 

024:2019: 44435 

Контрольний 

матеріал для 

визначення 

глікованого 

гемоглобіну 

(HbA1c), IVD) 

(33695000-8) 

Набір для проведення процедур 

контролю якості / PreciControl HBA1c 

Norm, 4 х 1 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Набір для проведення процедур контролю 

якості, 4 х 1 мл 

набі

р 

1 

61 Гемолізуючий 

реагент (НК 

024:2019: 61165 

Реагент для лізису 

клітин крові ІВД) 

(33696500-0) 

Гемолізуючий реагент, 51 мл /H1CD2 

Hemolyzing Reagent Gen.2, 51 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Гемолізуючий реагент, 51 мл 

шт 10 

62 Добавка для натягу 

(НК 024:2019: 

58237 Буферний 

розчинник зразків 

ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні 

системи) 

(33695000-8) 

Добавка для зниження поверхневого 

натягу в реакційній ванні аналізатора 

cobas c 311, 55,9 мл 

  
(для аналізатора Cobas 311) 

Добавка для зниження поверхневого натягу в 

реакційній ванні, 55,9 мл 

шт 40 

63 Промивний розчин 

(НК 024:2019: 

58236 Буферний 

промивання та 

розчин ІВД, 

автоматичні / 

напівавтоматичні 

системи) 

(33695000-8) 

Промивний розчин для пробовідбірного 

зонду, 12 х 59 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Промивний розчин для пробовідбірного зонду, 

набір 12 х 59 мл 

набір 1 

64 Розчин для 

чищення (НК 

024:2019: 59058 

Миючий / 

очищуючий 

розчин ІВД, для 

автоматизованих / 

полуавтоматізіван

них систем) 

(33695000-8) 

Розчин для чищення пробозабірника 

зразків /Sample Cleaner 2, 12 х 68 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Розчин для чищення пробозабірника зразків, 

12 х 68 мл 

уп 1 

65 Розчин для 

електрода (НК 

024:2019: 52869 

Множинні 

електроліти IVD, 

реагент) 

(33695000-8) 

Розчин для референтного електрода /ISE 

Reference Electrolyte, 5 х 300 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Розчин для референтного електрода, набір 5 х 

300 мл 

набір 3 

66 ISE розбавлювач 

(НК 024:2019: 58237 

Буферний 

розчинник зразків 

ІВД, автоматичні / 

ISE розбавлювач для кількісного 

визначення натрію, калію, хлориду в 

сироватці, плазмі або сечі, 5 х 300 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

набір 3 



напівавтоматичні 

системи) (33695000-

8) 

ISE розбавлювач для кількісного визначення 

натрію, калію, хлориду в сироватці, плазмі або 

сечі, набір 5 х 300 мл 

67 ISE стандарт (НК 

024:2019: 52869 

Множинні 

електроліти IVD, 

реагент) 

(33695000-8) 

ISE стандарт внутрішній для 

кількісного визначення натрію, калію, 

хлориду в сироватці, плазмі або сечі, 5 х 

600 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

ISE стандарт внутрішній для кількісного 

визначення натрію, калію, хлориду в 

сироватці, плазмі або сечі, набір 5 х 600 мл  

набір 6 

68 Очищуючий 

розчин (НК 

024:2019: 59058 

Миючий / 

очищуючий 

розчин ІВД, для 

автоматизованих / 

полуавтоматізіван

них систем) 

(33695000-8) 

Очищуючий розчин ISE Cleaning 

Solution/Elecsys SysClean, 5 х 100 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution, 

набір 5 х 100 мл 

набір 1 

69 Промивний розчин 

(НК 024:2019: 

58236 Буферний 

промивання та 

розчин ІВД, 

автоматичні / 

напівавтоматичні 

системи) 

(33695000-8) 

Промивний розчин NaOHD для проб 

реагенту та/або реакційних камер в 

системах Roche/Hitachi cobas c, 58,7 мл 

 
(для аналізатора Cobas 311) 

Промивний розчин NaOHD для проб реагенту 

та/або реакційних камер в системах 

Roche/Hitachi cobas c. Фасування 58,7 мл. 

шт 4 

70 Швидкий тест (НК 

024:2019: 54001 

Тропонін Т / 

Тропонін I IVD, 

реагент) 

(33695000-8) 

Імунотест для кількісного визначення 

Тропоніну Т/Roche CARDIAC T №10 

 
(для аналізатора Cobas h 232) 

Імунотест для кількісного визначення 

Тропоніну Т. 

Склад пакування: 10 тестів  в упаковці. 

уп 20 

71 Смужки (НК 

024:2019: 30226 

Швидкий 

випробувальний 

пристрій сечі, 

багатокомпонентн

ий) (33695000-8) 

Смужки діагностичні типу UrineRS, 

модель Н10 

 
Хочемо поставити: (для аналізатора сечі HTI 

CL-50 Plus) 

В комплекті 100 шт - 1 уп. 

- Призначені для роботи на аналізаторі сечі та 

для візуального аналізу. 

- Смужки забезпечують визначення  для 

лейкоцитів, кетонів, нітритів, уробіліногену, 

білірубіну, білку, глюкозі, питомій вазі, крові і 

рН в сечі. 

Чутливість: Лейкоцити 15-60 клітин/мкл 

гранулоцитів 

Кетони 0,5-1,0 ммоль/Л ацетооцтової кислоти 

Нітрити 18-26 мкмоль/Л 

Уробіліноген 17-33 мкмоль/Л 

Білірубін 8,6-17 мкмоль/Л 

Білок 0,1-0,3 г/Л альбуміну 

уп 375 



Глюкоза 2,2-2,8 ммоль/Л 

Кров 0,15-0,3 мг/Л гемоглобіну (близько 5-10 

Ері / мкл). 

72 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

38502 Амілазний 

комплект) 

(33696500-0) 

Альфа-амілаза-кінетика. Набір 

реактивів для визначення активності 

альфа-амілази у біологічних рідинах 

(кінетичний метод) «Філісіт» (50 

визначень) 

 
Набір призначений для кількісного визначення 

активності α-амілази у біологічних рідинах 

Набір розрахований на 100 визначень (при 

витраті робочого розчину 5 мл на визначення), 

з урахуванням холостих проб.  

Діапазон визначаємих активностей - від 3,0 

мг/(с л́) до 36,0 мг/(с ́л).  

Перерахування:1 мг/(с  ́л) = 3,6 г/(год  ́л) = 3,6 

мг/(год ́ мл) = 0,0036 г/(год  ́мл)  

Коефіцієнт варіації у серії - не більше 10 %.  

Чутливість на 0,001 од. оптичної щільності – 

не більше 0,5 мг/(с ́л) (640 нм).  

Припустима похибка визначення - не більше 

30 %. 

СКЛАД НАБОРУ: 

Буфер рН (7,0 ± 0,1) - 2 флакони по (50 ± 2) мл; 

- фосфат натрію - (200 ± 20) ммоль/л,  

- хлорид натрію - (150 ± 15) ммоль/л. 

Розчин йоду 0,1 Н- 1 флакон з (10,0 ± 0,5) мл; 

- йод - (12,7 ± 1,2) г/л,  

- калій йодистий - (30,0 ± 1,5) г/л, 

Розчин концентрату інгібітору - 1 флакон з (50 

± 2) мл. 

Розчин субстрату - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл 

крохмаль розчинний - (10,0 ± 0,5) мг/мл. 

уп 22 

73 Білірубін (НК 

024:2019: 30157 

Набір реагентів 

для вимірювання 

білірубіну) 

(33696500-0) 

Білірубін. Набір для визначення 

концентрації загального та прямого 

білірубіну в сироватці крові «Філісіт» 

 
Набір призначений для визначення 

концентрацій загального та прямого білірубіну 

у сироватці крові людини. 

Набір розрахований на 110 

напівмікровизначень (55 визначень прямого та 

55 загального білірубіну) при витраті робочого 

розчину на визначення відповідно цієї 

методики. 

Діапазон визначаємих концентрацій - від 2 

мг/л до 200 мг/л (від 3,4 мкмоль/л до340 

мкмоль/л).  
Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5%.  

Чутливість на 0,001 од. оптичної щільності – 

не більше 0,15 мкмоль/л (540 нм). 

СКЛАД НАБОРУ 

1. Розчин сульфанілової кислоти - 1 флакон з 

(50 ± 2) мл: 

- сульфанілова кислота - (25,0 ± 1,2) ммоль/л,  

2. Кофеїновий реактив (концентрат) - 2 

флакони по (50 ± 2) мл;  

- бензоат натрію - (0,500 ± 0,025) моль/л 

уп 5 



- ацетат натрію - (1,500 ± 0,075) моль/л 

- кофеїн - (50,0 ± 1,5) г/л;  

3. Розчин нітриту натрію 350 ммоль/л- 1 

ампула з (5,0 ± 0,3) мл. 

74 Реагент (НК 

024:2019: 30500 

Набір реагентів 

для вимірювання 

ревматоїдних 

факторів) 

(33696500-0) 

РФ- латекс-тест. Діагностикум для 

виявлення ревматоїдного фактору в 

сироватці крові людини «Гранум» 

 
Набір розрахований на 200 визначень з 

урахуванням холостих проб при витраті 

робочого розчину відповідно цієї методики. 

Склад набору: 

1. Реагент 1 - Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) 

2. Реагент 2 - Розчинник, 14 мл (1 шт.) 

3. Реагент 3 -  Позитивний контроль, який 

містить РФ більш 12 МОд/мл, 0.2 мл(1 шт.) 

4. Реагент 4 - Негативний контроль, який 

містить РФ менш 12 МОд/мл, 0.2 мл(1 шт.) 

5. Палички для розмішування сироваток (100 

шт.) 

6. Тестовий слайд (1шт.) 

Аналітичні характеристики 

Чутливість тесту становить 12 МОд/мл 

(аглютинація на 2+). 

уп  18 

75 Реагент (НК 

024:2019: 37756 

Комплект для 

ідентифікації 

антитіл до 

антистрептолізин) 

(33696500-0) 

АСЛО- латекс-тест. Діагностикум для 

виявлення антистрептолізину-О в 

сироватці крові людини «Гранум» 

 
Набір розрахований на 200 визначень з 

урахуванням холостих проб при витраті 

робочого розчину відповідно цієї методики. 

Склад набору: 

1. Реагент 1 - Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) 

2. Реагент 2 - Розчинник, 14 мл (1 шт.) 

3. Реагент 3 - Позитивний контроль, який 

містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0.2 мл (1 

шт.) 

4. Реагент 4 - Негативний контроль, який 

містить АСЛО менш 200 МОд/мл, 0.2 мл(1 

шт.) 

5. Палички для розмішування сироваток (100 

шт.) 

6. Тестовий слайд (1шт.) 

Аналітичні характеристики 

Чутливість тесту становить 200 МОд/мл  

(аглютинація на 2+). 

уп 15 

76 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

55981 

Активований 

частковий 

тромбопластинови

й час IVD, набір, 

аналіз утворення 

згустку) 

(33696500-0) 

АПТЧ-тест рідкий 

Визначення  АПТЧ в плазмі крові з 

елаговою кислотою, рідкий, 100-200 

визначень. 

 
Склад набору: 

1. АПТЧ -реагент (розчин, що містить 

фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, 

буфер і 

стабілізатори), 10 ml (мл) - 1 фл. 

2. Кальцію хлорид (0.277% розчин), 10 ml (мл) 

- 1 фл. 

3. Інструкція з використання. 

уп 4 



4. Паспорт. 

77 ПЧ-тест (НК 

024:2019: 55983 

Протромбіновий 

час (ПВ) IVD, 

набір, аналіз 

утворення згустку) 

(33696500-0) 

ПЧ-ТЕСТ 400 з рідким реагентом 

(4фл+контрольна плазма) 

«Гранум» 

 
Визначення  протромбінового часу зі 

стандартизованим рідким реагентом, готовим 

до використання. З контрольною плазмою. 

4 фл+ контрольна плазма; 

200-800 визначень 

Склад набору 

1. Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 ml 

(мл) - 4 фл. Міжнародний індекс чутливості 

(МІЧ) 

вказано в Паспорті до набору. 

2. Контрольна плазма (ліофільно висушена 

контрольна плазма крові людини), на 1 ml (мл) 

- 1 фл. 

3. Інструкція з використання. 

4. Паспорт. 

уп  50 

78 Тест (НК 024:2019: 

55987 

Тромбіновий час 

IVD, набір, аналіз 

утворення згустку) 

(33695000-8) 

Тромбо-тест 

«Гранум» 

Визначення  тромбінового часу  з 

контрольною плазмою, 50-100 

визначень. 

 

Склад набору: 

1. Тромбін (30-40 од. NIH у фл.) - 1 фл. 2 

ml (мл). 

2. Контрольна плазма (нормальна 

ліофільно висушена) на 1 ml (мл) - 1 фл. 

3. Інструкція з використання. 

4. Паспорт. 

уп 2 

79 Реагент (НК 

024:2019: 56021 

Фактор VIII 

зсідання крові 

IVD, набір, аналіз 

утворення згустку) 

(33695000-8) 

Фактор VIII- тест 

«Гранум» 

Визначення активності фактору VIII в 

плазмі крові, 20-40 визначень. 

 
Склад набору: 

1. Дефіцитна по фактору VIII плазма 

(ліофільно висушена плазма крові людини, 

рівень фактора VIII в 

якій не вище 1%), на 2 ml (мл) - 1 фл. 

2. Контрольна плазма (пулірована ліофільно 

висушена плазма крові людини з відомим 

вмістом фактора 

VIII), на 1 ml (мл) - 1 фл. 

3. АПТЧ-реагент (розчин елагової кислоти, 

містить мозкові фосфоліпіди кролика), 2.5 ml 

(мл) - 1 фл. 

4. Кальцію хлорид 0.025 М, 10 ml (мл) - 1 фл. 

5. Буфер трис-НСІ (концентрований 20:1; 1 М, 

рН 7.4), 5 ml (мл) - 1 фл. 

6. Інструкція з використання. 

7. Паспорт. 

уп 2 

80 Глюкоза-Ф (НК 

024:2019: 53301 
Глюкоза-Ф. Набір реактивів для 

визначення концентрації  глюкози в 

уп 

 

10 



Глюкоза IVD, 

набір, ферментний 

спектрофотометри

чний аналіз) 

(33696500-0) 

біологічних рідинах глюкозооксидазним 

методом  «Філісіт» 

 
Набір застосовують для визначення 

концентрації глюкози у цільній крові (плазмі), 

сироватцікрові, сечі та спинномозковій рідині 

(СМР) людини. 

Набір розрахований на50 макро-, 100 

напівмікро- чи 200 мікровизначень (сумарний 

об'ємробочого розчину 200 мл) з урахуванням 

холостих та калібрувальних проб 

Діапазон визначаємих концентрацій - від 0,056 

ммоль/л до 25 ммоль/л або від 10 мг/л до 4500 

мг/л. Коефіцієнт варіації визначення - не 

більше 5 %. Чутливість на 0,001 од. оптичної 

щільності – не більше 0,02 ммоль/л (510 нм). 

81 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

30535 Набір 

реагентів для 

визначення 

гемоглобіну) 

(33696500-0) 

Набір реагентів для визначення 

Гемоглобіну «Філісіт» 

 
Набір застосовують для визначення 

концентрації гемоглобіну у крові людини в 

клініко-діагностичних і біохімічних 

лабораторіях і науково-дослідницькій 

практиці.  

Набір розрахований (з урахуванням холостих 

проб) на відповідну кількість визначень 

гемоглобіну 

Діапазон визначаємих концентрацій - від 30 г/л 

до 200 г/л.  

Коефіцієнт варіації визначення - не більше 2 

%.  

Чутливість10 на 0,001 од. оптичної щільності – 

не більше 0,4 г/л (540 нм).  

Зберігання набору - при температурі від плюс 

2 °С до плюс 8 °С. 

СКЛАД НАБОРУ 

1. Окислювальний реагент НР 008.01 - 1 

флакон з (50 ± 2) мл;  
2. Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду 

(відповідає пробі крові з концентрацією 

гемоглобіну (150 ± 3) г/л)  

НР 008.01 - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл;  

3. Ацетонцiангідрин 

НР 008.01 - 1 ампула з (1,5 ± 0,1) мл  

уп 2 

82 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

42694 Барвник для 

кислотостійких 

бактерій, набір, 

IVD) (33695000-8) 

Набір реагентів для пофарбування за 

Цілем-Нільсоном «Філісіт» 

 
Набір призначений для диференціального 

забарвлення мікобактерій туберкульозу 

(Mycobacteriacea tuberculosis - М.tuberculosis) в 

клініко-діагностичних лабораторіях і науково- 

дослідницькій практиці.  

Набір розрахований на проведення 200 аналізів 

(при витраті розчинів реагентів по 0,5 мл на 

визначення).  

Зберігання набору - при температурі від плюс 

2 °С до плюс 16 °С. 

СКЛАД НАБОРУ 

уп 5 



1. Карболовий розчин фуксину - 1 флакон з 

(100 ± 4) мл.  

2. Знебарвлюючий розчин 1 - 1 флакон з (100 ± 

4) мл 

3. Знебарвлюючий розчин 2 - 1 флакон з (100 ± 

4) мл 

4. Розчин метиленового синього - 1 флакон з 

(100 ± 4) мл. 

83 Загальний білок 

УЛ (НК 024:2019: 

53986 Загальний 

білок IVD, набір, 

нефелометричний / 

турбідиметричний 

метод) (33696500-

0) 

Загальний білок УЛ. Набір реактивів 

для визначення концентрації  

загального білка в сечі і лікворі. 

«Філісіт» 

 
Набір призначений для визначення 

концентрації загального білка у сироватці 

крові людини. 

Діапазон визначаємих концентрацій - від 5 г/л 

до 100 г/л.  

Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 

%.  

Чутливість на 0,001 од. оптичної щільності – 

не більше 0,25 г/л (540 нм). 

СКЛАД НАБОРУ 

1. Ліофілізований альбумін для приготування 5 

мл калібрувального розчину (50 ± 2) г/л або 5 

мл готового розчину альбуміну (50 ± 2) г/л 

2. Біуретовий реагент (концентрований розчин) 

уп 2 

84 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

53027 Гама-

глутамілтрансфера

за (ГГТ) IVD, 

набір, ферментний 

спектрофотометри

чний аналіз) 

(33696500-0) 

Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ) 

кінетика. «Філісіт» 

 
Набір призначений для кількісного визначення 

активності гама-глутамілтранспептідази (γ- 

ГГТ) усироватці крові людини  

Діапазон визначаємих активностей - від 2 

МОд/л до 230 МОд/л (за методом Szasz), від 2 

МОд/л до 260 МОд/л (за методом IFCC).  

Коефіцієнт варіації у серії – не більше 5 %.  

Чутливість на 0,001 од. оптичної щільності – 

не більше 2 МОд/л (405 нм). 

СКЛАД НАБОРУ: 

1. Буферний розчин-гліцилгліцин - (0,50 ± 

0,05) моль/л-тріс-(гідроксиметил)-амінометан – 

(0,50 ± 0,05) моль/л; 

2. Субстрат-(γ-L-(+)-глутаміл-3-карбокси -4-

нітроанілід (20,0 ± 0,1) ммоль/л) 

уп 4 

85 Глюкотест (НК 

024:2019: 54518 

Глюкоза сечі IVD, 

набір, 

колориметрична 

тест-смужка, 

експрес-аналіз) 
(33695000-8)     

Глюкотест. Смужки індикаторні для 

визначення глюкози в сечі «Норма» 

№100 

 
Тест-смужки індикаторні  (одноразові) 

використовуються для визначення вмісту 

глюкози в сечі в діапазоні концентрація від 0-

15 ммоль/л за допомогою кольорової шкали, 

яка нанесена на етикетку. 

Кількість одиниць виробу в упаковці: 100 штук 

уп 30 

86 Кетотест  (НК 

024:2019: 47002 

Кетон 

(ацетоацетат) IVD, 

Ацетонтест. Смужки індикаторні для 

визначення ацетону в сечі «Норма» №50 

 

уп 16 



набір, 

колориметрична 

тест-смужка, 

експрес-аналіз) 

(33695000-8) 

Тест-смужки індикаторні  (одноразові) 

використовуються для визначення вмісту 

ацетону в сечі в діапазоні концентрація від 0.1 

- 2.0 % за допомогою кольорової шкали, яка 

нанесена на етикетку. 

Кількість одиниць виробу в упаковці: 50 штук 

87 Швидкий тест (НК 

024:2019: 48321 

Вірус гепатиту B 

поверхневий 

антиген IVD) 

(33695000-8) 

Експрес-тест для виявлення антигену 

гепатиту В (HBsAg) 

 
Тести повинні забезпечувати швидке 

виявлення HBs антигену вірусу гепатиту В у 

зразках цільної венозної крові, капілярної 

крові, сироватки або плазми без спеціального 

обладнання. 

Діагностична чутливість не менше 99,9%  

Діагностична специфічність не менше 99,9%  

Можливість проведення аналізу при 

досліджені сироватки та плазми без 

використання буфера. 

Процедура тестування проводиться при 

температурі 15–30 С. Тест-касета, зразок та 

буфер мають бути доведені до вказаної 

температури.  

Пороговий рівень чутливості – 1 нг/мл. 

Зчитування результатів тестування через 15 

хвилин. Не враховувати результати після 30 

хвилин. 

Тести повинні зберігатися як при кімнатній 

температурі, так і в умовах побутового 

холодильника (температура зберігання від +2 

до +30 С). 

Тест – системи повинні мати формат тест – 

касети, та бути укомплектовані необхідними 

складовими для проведення тестування: 

одноразовою піпеткою, буфером, інструкцією 

українською мовою. 

шт 2626 

88 Швидкий тест (НК 

024:2019: 30829 

Набір для якісного 

та / або кількісного 

визначення 

загальних антитіл 

до вірусу гепатиту 

С (Hepatitis C), 

експрес-аналіз) 

(33695000-8) 

Швидкий тест для визначення антитіл 

до вірусу гепатиту C (цільна кров, 

сироватка, плазма) 

 
Тести повинні забезпечувати швидке 

виявлення антитіл до вірусу гепатиту C у 

зразках цільної венозної крові, капілярної 

крові, сироватки або плазми без спеціального 

обладнання. 

Діагностична чутливість 100% 

Діагностична специфічність не менше 99,99% . 

Процедура тестування проводиться при 

температурі 15–30 С. Тест-касета, зразок та 

буфер мають бути доведені до вказаної 

температури. 

Зчитування результатів тестування через 15 

хвилин. Не враховувати результати після 20 

хвилин. 

Тести повинні зберігатися як при кімнатній 

температурі, так і в умовах побутового 

холодильника (температура зберігання від +2 

до +30 С). 

шт 527 



Тест – системи повинні мати формат тест – 

касети, та бути укомплектовані необхідними 

складовими для проведення тестування: 

одноразовою піпеткою, буфером, інструкцією 

українською мовою. 

89 Тест (НК 024:2019: 

44204 Уреазний 

тест на 

Helicobacter pylori) 

(33695000-8) 

УРЕ-НРтест  (URE-HPtest) 288 

визначень 

  
Набір призначений для швидкої ідентифікації 

Helicobacter pylori в біоптаті, грунтуючись на 

визначенні уреазної активності. Тест на уреазу 

розміщений в лунках 96-ти лункового 

мікротитрувального планшету (12 

вертикальних однорядних стрипів по 8 лунок).  

Склад набору URE-HPtest: 

• 3 мікротитрувальних стрипованих планшети  

на 288 (96х3) визначень 

• Кришка 

• Пакет для зберігання частково використаного 

планшету 

• 12 бланків для реєстрації результатів 

уп 1 

90 Швидкий тест 

(НК 024:2019: 

30825 Набір 

реагентів для 

визначення 

антигенів бактерії 

Helicobacter 

pylori, експрес-

тест) (33695000-8) 

Швидкий тест для визначення H. Pylori 

 
Матеріалом для дослідження є зразки калу 

людини. 

Процедура тестування проводиться при 

температурі від +10 до +30 С. 

Чутливість не нижче -  99,1%. 

Специфічність не нижче -99,2%. 

Тривалість проведення аналізу 15 хв 

Температура зберігання тесту від +2 до +30 С. 

Кількість 1 шт в упаковці. Упаковка містить 

тест-касету, поглинач вологи та 

комплекується пробіркою для збирання 

зразків з буферним розчином 

шт 30 

91 Швидкий тест (НК 

024:2019: 38217 

Тест для виявлення 

прихованої крові в 

калі (FOB) №1) 

(33695000-8) 

Швидкий тест для визначення  

(Прихована кров в калі) FOB 

 
Принцип визначення: імунохроматографічний 

тест для якісного виявлення прихованої крові у 

зразках фекалій. 

Можливість визначити гемоглобіну калі у 

концентрації 50 нг/мл (пороговий рівень) 

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 +10 до +30 С.Чутливість не 

нижче -  100 %. 

Специфічність не нижче -99,6%. 

Тривалість проведення аналізу 10 хв 

Комплектація: тест, 

пробозабірник з буфером, 

інструкція з використання 

шт 15 

92 Швидкий тест (НК 

024:2019: 54001 

Тропонін Т / 

Швидкий тест для якісного визначення 

Тропоніну І 

 
Швидкий тест на Тропонін I, касета. 

шт 2000 



Тропонін I IVD) 

(33695000-8) 

Матеріалом для дослідження є сироватка, 

плазма та цільна кров. 

Процедура тестування проводиться при 

температурі від +15 до +30 С. Тест-касета, 

зразок та буфер мають бути доведені до 

вказаної температури. 

Чутливість тест-системи не нижча 98,3% 

Специфічність тест-систем не нижча 100%. 

Пороговий рівень  чутливості – 1 нг/мл. 

Тривалість проведення аналізу 15 хв. Не 

враховувати результати після 30 хвилин 

Температура зберігання тесту від +2 до +30 С. 

Кількість – 1 шт в  індивідуальній упаковці. 

Упаковка містить  тест-касету, флакон 

буферного розчину, піпетку, поглинач вологи, 

інструкцію українською мовою. 

93 Швидкий тест (НК 

024:2019: 33819 

Загальний 

хоріонічний 

гонадотропін 

людини ХГЛ) IVD, 

набір, 

імунохроматографі

чний аналіз, 

експрес-аналіз) 

(33695000-8) 

Експрес-тест для виявлення вагітності 

 
Тести забезпечують швидке якісне визначення 

хоріонічного гонадотропіну в сечі людини з 

метою  діагностики вагітності. Загальний 

термін придатності: не менше 24 міс 

Тривалість проведення аналізу – 3  хв. 

Не приймати до уваги результати після 5 хв. 

Пороговий рівень – 20 мМо/мл. 

Точність: 100 % 

Кількість – 1 шт в  індивідуальній упаковці. 

Упаковка містить тест-смужку і поглинач 

вологи, інструкцією українською мовою. 

шт 400 

94 Швидкий тест (НК 

024: 2019: 30833 

Швидкий тестовий 

пристрій для 

ідентифікації 

вірусу 1,2 

імунодефіциту 

людини) 

(33695000-8) 

Швидкий тест на ВІЛ ½ 

 
Швидкий тест на ВІЛ 1/2, касета, швидкий 

хроматографічний імуноаналіз для якісного 

визначення антитіл до ВІЛ типу 1 і типу 2 в 

цільній крові, сироватці або плазмі крові 

людини  без спеціального обладнання. 

Чутливість тест-систем  100%. 

Специфічність тест-систем не нижче 99,9% 

Процедура тестування проводиться при 

температурі 10–30 С. Тест-касета, зразок та 

буфер мають бути доведені до вказаної 

температури. 

Зчитування результатів тестування через 15 

хвилин. 

3.     Тести повинні зберігатися як при 

кімнатній температурі, так і в умовах 

побутового холодильника (температура 

зберігання від +2 до +30 С). 

4.     Тест – системи повинні мати формат тест 

– касети, та бути укомплектовані необхідними 

складовими для проведення тестування: 

одноразовою піпеткою, буфером, інструкцією 

українською мовою. 

шт 1090 



95 Фарба (НК 

024:2019: 44946 

Фарбування за 

Романовським 

IVD, набір) 

(33695000-8) 

Азур-еозин по Романовському-Гимза, 

450 мл. 

 
Властивості: Вязка, темно-синя рідина.   

Тест на доброякісність окраски форменних 

елементів крові                                                 - 

витримує.    

шт 193 

96 Фарба (НК 

024:2019: 42959 

Барвник Май-

Грюнвальда, IVD) 

(33695000-8) 

Еозин Метиленово-синій по Май-

Грюнвальду, 450 мл. 

 
Призначений для попереднього забарвлення і 

фіксації препаратів крові. Властивості: 

Рухлива, темно-синя рідина. 

Тест на доброякісність окраски форменних  

елементів крові                                                  - 

витримує.         

шт 269 

97 Олія вазелінова 

(НК 024:2019: 

33494 Монтажне 

середовище, масло 

розчинне) 

(33695000-8) 

Олія вазелінова, 1л 

 
Зовнішній вигляд: прозора, безбарвна, 

масляниста рідина, вільна від флуоресценції 

при денному світлі, і не повинна містити 

туманності, флуоресценції, відкладень. 

Відносна густина (20°С), г/см3: від 0,818 до 

0,880 

Колір за шкалою Seybolt: +30 

Температура займання, °С від 150 

Температура застигання, °С від -15 

Кінематична в'язкість (40°С), mPas: від 11,0 до 

15,0 

шт 2 

98 Cульфосаліцилова 

кислота (НК 

024:2019: 53989 

Загальний білок 

IVD, реагент) 

(33696300-8) 

Cульфосаліцилова кислота 

 
Масова частка основної речовини ≥ 99-104 % 

Вільна кислота  ≤ 5,5 % 

Вода ≤ 22,0 % 

кг 1 

99 Гідроксид натрію  

(НК 024:2019: 

52899 Натрій (Na+) 

IVD, реагент)  

(33696300-8)  

Гідроксид натрію  

 
Вміст основної речовини, г/кг > 990 

Натрій вуглекислий (Nа2СО3), г/кг < 4,0 

Натрій сірчанокислий (Nа2SO4), мг/кг < 80 

Натрій хлористий  (NаCl), мг/кг < 200 

Залізо (Fe), мг/кг < 10 

Миш'як (Аs), мг/кг < 2 

Ртуть (Hg), ppm < 0,1 

Свинець (Pb), мг/кг < 0,5 

Кадмій (Cd), мг/кг < 1 

Хром (Cr), мг/кг < 1 

Сурма (Sb), мг/кг < 5 

Селен (Se), мг/кг < 5 

Нікель (Ni), мг/кг < 2 

кг 3 

100 Тест-смужки (НК 

024:2019: 30854 

Система 

моніторингу 

глюкози в крові 

для домашнього 

IME-DC тест-смужки  на глюкозу №50 

 
Тест-смужки для глюкометра призначені для 

проведення швидкого та точного аналізу 

концентрації рівня глюкози в плазмі крові з 

використанням глюкометра. 

уп 45 



використання / 

догляду за 

гематомією IVD) 

(33695000-8) 

Тест-смужки  повинні бути повністю сумісні з 

глюкометром   Ime-DC   для кількісного 

вимірювання глюкози в свіжій цільній 

капілярній крові, взятій з пальця, пакування 50 

штук. 

Для одноразового застосування. 

Склад пакування: 50 тест-смужок в упаковці. 

101 Тест-смужки (НК 

024:2019: 30854 

Система 

моніторингу 

глюкози в крові 

для домашнього 

використання / 

догляду за 

гематомією IVD) 

(33695000-8) 

Тест-смужки «АККУ-ЧЕК (Актив)» №50 

 
Тест смужки до глюкометра Accu-Chek Active. 

Для тесту має використовуватись 1-2 мкл 

свіжої капілярної крові. Склад пакування: 50 

тест-смужок в упаковці. Для аналізу 

Замовником використовуються глюкометри 

Accu-Chek Active, що унеможливлює 

використання аналогів. 

уп 1 

102 Набір реагентів 

(НК 024:2019 

50293 Коронавірус 

(SARS-CoV), 

антитіла класу 

імуноглобулін M 

(IgM) IVD, набір, 

імуноферментгий 

аналіз (ІФА)) 

(33696500-0) 

EQUI SARS-CoV-2 ІgM 

 
Якісне виявлення антитіл класу IgM до вірусу 

SARS-CoV-2. 

Метод аналізу: ІФА 

Кількість аналізів: 96 

 

 

уп 50 

103 Набір реагентів 

(НК 024:2019: 

50288 Коронавірус 

(SARS-CoV), 

антитіла класу 

імуноглобулін G 

(IgG) IVD, набір, 

імуноферментний 

аналіз (ІФА)) 

(33696500-0) 

EQUI SARS-CoV-2 ІgG 

 
Якісне виявлення антитіл класу IgG до вірусу 

SARS-CoV-2. 

Метод аналізу: ІФА 

Кількість аналізів: 96 

уп 25 

104 Буферний розчин 

(НК 024:2019: 

58237 Буферний 

розчинник зразків 

ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні 

системи) 

(33695000-8) 

STATUS1 Diluent Solution (1mL x 20) 

Кількість досліджень: 20 

Це спеціалізований буферний розчин, 

розроблений для використання в 

системі STATUS1. Буфер являє собою 

модифікований розчин низької іонної сили 

(LISS) який 

підвищує чутливість серологічного аналізу 

з використанням панелі антитіл. 

Розчин STATUS1 містить суміш буферних 

солей та триметоприму та 

сульфаметоксазолу як 

антибактеріальних речовин. Розчин 

STATUS1 поставляється у попередньо 

наповнених флаконах 

по 20x1 мл. 

уп 70 

 

 


