
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: 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) 

(33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, 

ферментний спектрофотометричний аналіз) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 52954 

Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний 

аналіз) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 53986 Загальний білок IVD, набір, 

нефелометричний / турбідиметричний метод) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 53587 

Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) (33696500-0); Реагент 

(НК 024:2019: 53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) 

(33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30159 Набір реагентів для вимірювання холестерину 

загального) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30161 Набір реагентів для визначення вмісту 

креатиніну) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30211 Набір реагентів для вимірювання 

компонентів у сироватці) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30157 Набір реагентів для 

вимірювання білірубіну) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30187 Набір реагентів для 

вимірювання кальцію) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 52987 Множинні ізоферменти 

креатинкінази IVD, калібратор) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 53462  Тригліцериди IVD, 

реагент) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої 

щільності IVD, реагент)  (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 59073 Амілаза ізоферменти ІВД, 

набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 53705 

C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз) (33696500-

0); Реагент (НК 024:2019: 63271 Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін O 

антитіла ІВД, набір, аглютинація) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30500 Набір реагентів 

для вимірювання ревматоїдних факторів) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 30168 Набір 

реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 

53249 Креатин IVD, реагент) (33696500-0); Контрольна сироватка (НК 024:2019: 30212 Набір 

реагентів для вимірювання вмісту компонентів у сироватці) (33695000-8); Реагент (НК 

024:2019: 51798 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз 

(ІФА)) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 53782 Алерген-специфічний імуноглобулін Е 

(IgE) антитіла IVD, реагент) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 51819 Treponema pallidum 

reagin antibody IVD, набір, реакція аглютинації)  (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 52532 

Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла) (33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 

52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла) (33696500-0); Реагент (НК 

024:2019: 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла) (33696500-0); 

Реагент (НК 024:2019: 52562 Анти-E [RH003] групове типування еритроцитів IVD, антитіла) 

(33696500-0); Реагент (НК 024:2019: 52684 Група O Rh (D) негативних еритроцити IVD, 

антигени) (33696500-0) (ДК 021:2015: 3369000-3 Лікарські засоби різні) 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

Відкриті торги з публікацією англійською мовою ID: UA-2022-09-08-010908-а 

 



Обсяги:  29 найменувань (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: 

852 800,00 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

мі

ру 

Кі

ль

кіс

ть 

1 Реагент (НК 

024:2019: 53301 

Глюкоза IVD, набір, 

ферментний 

спектрофотометрич

ний аналіз) 

(33696500-0) 

Глюкоза  

(1 x 1000 мл) 

 

Глюкозооксидазно-пероксидазний.  

Кінцева точка: рідкий монореагент. 

Реагент А (1*1000 мл)-фосфат 100 

ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 

глюкозооксидаза >10 Од/мл, 

пероксидаза >1 Од/мл, 4-

аміноантипірин 0,4 ммоль/л, рН 7,5 

Зберігати при 2-80С. 

Стандарт включено (1* 5 мл) 

Межа визначення: 0,23 мг/дл=0,0123 

ммоль/л глюкози. Межа лінійності: 

500 мг/дл=27,5 ммоль/л глюкози. 

Чутливість: 4,0 мА*л/ммоль 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 5 

2 Реагент (НК 

024:2019: 52923 

Аланінамінотрансф

ераза (ALT) IVD, 

набір, ферментний 

спектрофотометрич

ний аналіз) 

(33696500-0) 

Аланінамінот

рансфераза 

(ALT/GPT)  

(1 x 500 мл) 

Реагент A (1*400 мл)-тріс 150 

ммоль/л, L-аланін 750 ммоль/л, 

лактатдегідрогеназа >1350 Од/л. 

Реагент В (1*100 мл)-NADH 1.9 

ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, 

гідроксид натрію 148 ммоль/л, азид 

натрію 9,5 г/л. 

Кінетика; біреагент.  

Межа визначення не вище  1.6 

Од/л=0,027 мккат/л. Межа лінійності 

не менше 800 Од/л=13,3 мккат/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 4 

3 Реагент (НК 

024:2019: 52954 

Загальна 

аспартатамінотранс

фераза (AST) IVD, 

набір, ферментний 

спектрофотометрич

ний аналіз) 

(33696500-0) 

Аспартатамін

отрансфераза 

(AST/GOT)  

(1 х 500 мл) 

Реагент A (1*400 мл)-тріс 121 

ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, 

мальтатдегідрогеназа >460 Од/л, 

лактатдегідрогеназа >660 Од/л, рН 

7,8 

Реагент В (1*100 мл)-NADH 1.9 

ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, 

гідрохлорид натрію 148 ммоль/л, 

азид натрію 9,5 г/л. 

шт 4 



Кінетика; біреагент. Межа 

визначення не вище  1.6 Од/л=0,028 

мккат/л. Межа лінійності не менше 

800 Од/л=13,3 мккат/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

4 Реагент (НК 

024:2019: 53986 

Загальний білок 

IVD, набір, 

нефелометричний / 

турбідиметричний 

метод) (33696500-0) 

Білок 

(загальний)  

(1 x 1000 мл) 

Реагент А (1*1000 мл)-ацетат міді (II) 

6 ммоль/л, йодид калію 12 ммоль/л, 

гідроксид натрію 1,15 моль/л, 

детергент. 

Стандарт включено (1*5 мл) 

Зберігання при 2-30°С.  

Біуретовий реактив. Кінцева точка; 

рідкий монореагент.  

Межа визначення не вище 4.6 г/л. 

Межа  лінійності не менше 150 г/л. 

Чутливість: 5 мА*л/г 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 5 

5 Реагент (НК 

024:2019: 53587 

Сечовина (Urea) 

IVD, набір, 

ферментний 

спектрофотометрич

ний аналіз) 

(33696500-0) 

Сечовина/Азо

т сечовини 

(УФ-метод)  

(1 x 1000 мл) 

Реагент A (1*800 мл)-тріс 100 

ммоль/л 2-оксоглютарат 5,6  ммоль/л, 

уреаза >140 Од/л, 

глютаматдегідрогеназа >140 Од/мл, 

етиленгліколь 220 г/л, азид натрію 

0,95 г/л, рН 8,0 

Реагент В (1*200 мл)-NADH 1,5 

ммоль/л, азид натрію 9,5 г/л. 

Стандарт включено (1* 5 мл) 

Фіксований час; рідкий біреагент.  

Межа чутливості  2,5 мг/дл сечовини 

= 1.17 мг/дл азоту = 0.42 ммоль/л 

сечовини. Межа лінійності: 300 мг/дл 

сечовини = 140 мг/дл азоту = 50 

ммоль/л сечовини. 

Чутливість 1,8 мΔА*дл/мг=67,6 

мΔА*л/ммоль 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 5 

6 Реагент (НК 

024:2019: 53583 

Сечова кислота 

IVD, набір, 

ферментний 

спектрофотометрич

ний аналіз) 

(33696500-0) 

Сечова 

кислота  

(1 x 500 мл) 

Реагент А (1*500 мл)-фосфат 100 

ммоль/л, детергент 1,5 г/л, 

діхлорфенолсульфонат 4 ммоль/л, 

уриказа >0,12 Од/мл, 

аскорбатоксидаза >5 Од/мл, 

перероксидаза >  Од/мл, 4-

аміноантипірин 0,5 ммоль/л, рН 7,8 

Стандарт (1*3 мл) включено. 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення:0,02 мг/дл=1,19 

мкмоль/л. Межа лінійності: 25 

мг/дл=1487 мкмоль/л. Чутливість: 

33,3 Δ мА*дл/мг=0,56 мА*л/мкмоль. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 1 



7 Реагент (НК 

024:2019: 30159 

Набір реагентів для 

вимірювання 

холестерину 

загального) 

(33696500-0) 

Холестерин  

(1 x 1000 мл) 

Холестеролоксидаза/Пероксидаза, 

кінцева точка; рідкий монореагент.   

Реагент А (1*1000 мл)-PIPES 35 

ммоль/л, холат натрію 0,5 ммоль/л, 

фенол 28 ммоль/л, 

холестеролелестераза >0,1 Од/мл, 

пероксидаза >0,8 Од/мл, 4-

аміноантипірин 0,5 ммоль/л, рН 7,0. 

Стандарт (1*3 мл) включено. 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення: 0,3 

мг/дл=0,008ммоль/л. Межа 

лінійності: 1000 мг/дл=26 ммоль/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 5 

8 Реагент (НК 

024:2019: 30161 

Набір реагентів для 

визначення вмісту 

креатиніну) 

(33696500-0) 

Креатинін  

(1 x 1000 мл) 

Реагент А (1*500 мл)-гідроксид 

натрію 0,2 ммоль/л, детергент 

Реагент В (1*500 мл)-пікринова 

кислота 25 ммоль/л 

Стандарт включено (1* 5 мл) 

Двоточкова кінетика; рідкий 

біреагент.  

Межа визначення: 0,03 мг/дл= 2,65 

мкмоль/л. Межа лінійності: 20 мг/дл= 

1768 мкмоль/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 1 

9 Реагент (НК 

024:2019: 30211 

Набір реагентів для 

вимірювання 

компонентів у 

сироватці) 

(33696500-0) 

Превекал - 

Біохімія (12 x 

5 мл) 

Склад: Багатокомпонентна 

контрольна сироватка для оцінки 

біохімічних параметрів крові. 

Ліофілізована бичача сироватка (12 х 

5 мл) 

Аналіти:  АЛТ, альбумін, амілаза, 

АСТ, загальний білірубін, кальцій, 

хлориди, холестерин, HDL-

холестерин, холіноестераза, КФК, 

креатинін, лужна фосфатаза, фосфор, 

глюкоза, ГГТ, залізо, ЛДГ, ліпаза, 

магній, натрій, калій, загальний 

білок, тригліцериди, сечова кислота, 

сечовина, бета-гідроксибутират та 

цинк. 

Кількість контрольних рівнів: 3. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 1 

10 Реагент (НК 

024:2019: 30157 

Набір реагентів для 

вимірювання 

білірубіну) 

(33696500-0) 

Білірубін 

(загальний та 

прямий)  

(500 мл + 500 

мл) 

Реагент АТ (400 мл)-сульфанілова 

кислота 29 ммоль/л, соляна кислота 

0,2 моль/л, центримід 50 ммоль/л. 

Реагент AD (400 мл)-сульфанілова 

кислота 35 ммоль/л, соляна кислота 

0,24 моль/л. 

Реагент ВТ (1*100 мл)-нітрит натрію 

11,6 ммоль/л. 

Реагент ВD (1*100 мл)-нітрит натрію 

3,5 ммоль/л. 

шт 3 



Зберігати при 2-300С. 

Кінцева точка: рідкий біреактив.  

Межа визначення для загального 

білірубіну не вище 0.03 мг/дл = 0.51 

мкмоль/л. Межа визначення для 

прямого білірубіну не вище 0.02 

мг/дл = 0.34 мкмоль/л. 

Межа лінійності: 20 мг/дл = 343 

мкмоль/л. Для більш високих значень 

слід розвести зразок дистильованою 

водою у 2 рази і повторити вимір. 

Чутливість (загальний білірубін): 88 

мА*дл/мг=5,15 мА*л/мкмоль. 

Чутливість (прямий білірубін): 100 

мА*дл/мг=5,85 мА*л/мкмоль. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

11 Реагент (НК 

024:2019: 30187 

Набір реагентів для 

вимірювання 

кальцію) (33696500-

0) 

Кальцій-

Арсеназо  

(1 x 200 мл) 

Холестеролоксидаза/Пероксидаза, 

кінцева точка; рідкий монореагент.   

Реагент А (1*200 мл)-PIPES 35 

ммоль/л, холат натрію 0,5 ммоль/л, 

фенол 28 ммоль/л, 

холестеролелестераза >0,1 Од/мл, 

пероксидаза >0,8 Од/мл, 4-

аміноантипірин 0,5 ммоль/л, рН 7,0. 

Стандарт (1*3 мл) включено. 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення: 0,3 

мг/дл=0,008ммоль/л. Межа 

лінійності: 1000 мг/дл=26 ммоль/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 2 

12 Реагент (НК 

024:2019: 52987 

Множинні 

ізоферменти 

креатинкінази IVD, 

калібратор) 

(33696500-0) 

CK-MB 

Стандарт  

(1 x 1 мл)  

Ліофілізована сироватка людини / 

креатинкіназа; параметри (задані 

активності): СК-МВ. Значення СК-

МВ прослідковується до еталонного 

матеріалу ERM-AD455/IFCC (IRMM) 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 1 

13 Реагент (НК 

024:2019: 53462  

Тригліцериди IVD, 

реагент) (33696500-

0) 

Тригліцериди  

(2 x 250 мл) 

Реагент А (2*250 мл)-PIPES 45 

ммоль,/л, хлорид магнію 5 ммоль/л, 

4-хлорфенол 6 ммоль, ліпаза >100 

Од/мл, гліцеролкіназа >1,5 Од/мл, 

гліцерин-3-фосфатоксилаза > 4 

Од/мл, пероксидаза > 0,8 Од/мл, 4-

аміноантипірин 0,75 ммоль/л, АТФ 

0,9 ммоль/л, рН 7,0. 

Стандарт (1*5 мл) включено. 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення: 1,6 мг/дл=0,018 

ммоль/л. Межа лінійності: 600 

мг/дл=6,78 ммоль/л 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 3 



14 Реагент (НК 

024:2019: 53393 

Холестерин 

ліпопротеїнів 

високої щільності 

IVD, реагент)  

(33696500-0) 

Холестерин 

HDL прямий 

(1 x 80 мл)  

Прямий метод без осадження, 

холестеролоксидаза /детергент; 

фіксований час, рідкий біреагент. 

Реагент А (1*60 мл)-буфер Гуда, 

холестеролоксидаза < 1 Од/мл, 

пероксидаза < 1 Од/мл, N, N-бі( 4-

сульфобутил) m-толуідин  (DSBmT) 

1 ммоль/л, детергент, акселератор 1 

ммоль/л. 

Реагент В (1*20 мл)-буфер Гуда 3,  

холестеролоксидаза < 1,5 Од/мл, 4-

аміноантипірин 1 ммоль/л, аскорбат 

оксидаза < 3,0 Од/л. 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення: 0,5 мг/дл = 0,01 

ммоль/л. Межа лінійності: 200 мг/дл 

= 5,18 ммоль/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 18 

15 Реагент (НК 

024:2019: 59073 

Амілаза 

ізоферменти ІВД, 

набір, ферментний 

спектрофотометрич

ний аналіз) 

(33696500-0) 

α-Амілаза - 

EPS  

(1 x 40 мл) 

Етилиден блокований субстрат, 

кінетика. Рідкий біреагент.  

Реагент А (1*32 мл)-HEPES 50 

ммоль/л, хлорид кальцію 0,075 

ммоль/л, хлорид магнію 13 ммоль/л, 

а-глюкозидаза >4 Од/мл, рН7,1 

Реагент В (1*8 мл)-HEPES 50 

ммоль/л, 4-нітрофеніл-

мальтогепатозид-етилиден 18 

ммоль/л, рН 7,1 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення: 3.0 Од/л=0,05 

мккат/л. Межа лінійності: 1300 

Од/л=21,6 мккат/л для сироватки і 

плазми та 2600 Од/л для сечі. Кров 

для аналізу можна забирати з 

антикоагулянтами ЕДТА та 

гепарином. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 7 

16 Реагент (НК 

024:2019: 53705 C-

реактивний білок 

(СРБ) IVD, набір, 

нефелометричний/т

урбідиметричний 

аналіз) (33696500-0) 

C-реактивний 

білок (CРБ) (2 

x 200 мл) 

Запальний профіль; 

латексагглютінація/антитіла до СРБ, 

фіксований час; рідкий монореагент.  

Реагент А 2*160 мл-ЯАВЯВ буфер 

0,1 моль/л, азид натрію 0,95 г/л, рН 

8,6.  

Реагентт В 2*40 мл-суспензія 

частинок латексу, сенсобілізованихх 

антитілами до людського СРБ, азид 

натрію 0,95 г/л. 

Межа чутливості – 1 мг/л.  

Лінійність 150мг/л. Термін 

зберігання реактиву після відкриття 

відповідає терміну придатності, 

вказаному на упаковці, при 
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дотриманні умов, вказаних в 

інструкції. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

17 Реагент (НК 

024:2019: 63271  

Бета-гемолітична 

числена група 

стрептокок 

стрептоліцін O 

антитіла ІВД, набір, 

аглютинація) 

(33696500-0) 

Антистрептол

ізин O (ASO) 

(2 x 200 мл) 

Турбідиметричний метод. 

Латексагглютінація/стрептолізин О, 

фіксований час; рідкий біреагент. 

Реагент А (2*160 мл)-тріс буфер 20 

ммоль/л, хлорид натрію 150 ммоль/л, 

азид натрію 0,95 г/л, рН 8,2 

Реагент В (2*40 мл)-суспензія 

латексних частинок, вкритих 

стрептолізином О, азид натрію 0,95 

г/л. 

Зберігання при 2-8°С 

Межа чутливості: 3 МО/л. Межа 

лінійності: 800 МО/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 8 

18 Реагент (НК 

024:2019: 30500 

Набір реагентів для 

вимірювання 

ревматоїдних 

факторів) 

(33696500-0) 

Ревматоїдний 

фактор (RF)  

(2 x 200 мл) 

Турбідиметричний метод. 

Латексагглютінаціі / гамма-глобулін, 

фіксований час; рідкий біреагент. 

Реагент А (2*160 мл)-тріс буфер 20 

ммоль/л, азид натрію 0,95 г/л, рН 8,2 

Регаент В (2*40 мл)-суспензія 

латексних частинок, покритих 

людським гамма-глобуліном, азид 

натрію 0,95 г/л 

Зберігання при 2-8°С.  

Межа чутливості: 2 МО/л. Інтервал 

вимірювання: 2160 МО/л 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 8 

19 Реагент (НК 

024:2019: 30168 

Набір реагентів для 

вимірювання 

глікозированого 

гемоглобіну) 

(33696500-0) 

Гемоглобін 

А1С - прямий 

(HbA1c - DIR)   

(1 х 60 мл) 

Реагент А (1*50 мл)-суспензія з 

латексних частинок, азид натрію 0,95 

г/л, рН 8,0 

Реагент В (1*10 мл)-людське 

антитіло anti-HbA1C, консервант, рН 

6,0 

Зберігати при 2-80С. 

Межа визначення: 6 ммоль/моль. 

Інтервал вимірювань: 6-140 

ммоль/моль. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 6 

20 Реагент (НК 

024:2019: 53249 

Креатин IVD, 

реагент) (33696500-

0) 

Креатинін - 

ферментативн

ий  

(1 х 80 мл) 

Реагент А (1*60 мл)-проба, 

креатиназа > 12 KU/L, 

саркозиноксидаза > 4 кОд/л, N-етил-

N-сульфопропіл-m-толуїдин > 0,24 

ммоль/л, аскорбатоксидаза, рН7,5 

Реагент В (1*20 мл)-проба, 

креатиназа > 135  KU/L, пероксидаза 

> 2 кОд/л, 4-аміноантипірин > 1,5 

ммоль/л, рН 7,5 

Стандарт включено 
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Зберігати при 2-80С 

Межа виявлення: 0,09 мг/дл=7,96 

мкмоль/л. 

Межа лінійності: 30 мг/дл=2652 

мкмоль/л. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

21 Контрольна 

сироватка (НК 

024:2019: 30212 

Набір реагентів для 

вимірювання вмісту 

компонентів у 

сироватці) 

(33695000-8)    

Ревматоїдна 

контрольна 

сироватка ІІ 

(3 x 1 мл) 

Сироватка ліофілізат (кров людини) з 

заданими підвищеними значеннями 

активності/ концентрації і 

допустимими межами відхилення 

параметрів: антистрептолізін О, С-

реактивний білок, ревматоїдний 

фактор. Всі компоненти людського 

походження негативні по HBs-

антигену, по антитілах проти HCV і 

HIV. 

 

(для аналізатора «BioSystems») 

шт 1 

22 Реагент (НК 

024:2019: 51798 

Treponema pallidum 

загальні антитіла 

IVD, набір, 

імуноферментний 

аналіз (ІФА)) 

(33696500-0) 

Набір 

реагентів для 

імунофермент

ного 

виявлення 

сумарних 

антитіл (IgG, 

IgA, IgM) до 

Treponema 

pallidum в 

сироватці 

(плазмі) крові  

96 визначень 

Принцип аналізу – «сендвіч»-варіант 

імуноферментного аналізу. 

Метод ІФА аналізу - якісний. 

Реєстрація ІФА реакції - 

фотометричний метод при довжині 

хвилі 450 нм. 

Формат планшета: 96-лунковий, 

розділяється на 12 стрипів по 8 

лунок. 

Зразок для аналізу: сироватка 

(плазма) крові. 

Об’єм досліджуваного зразка: 10 

мкл. 

Температура інкубації + 37°С. Без 

струшування. Загальний час інкубації 

не більше 50 хв. 

Діагностична чутливість: 100%. 

Діагностична специфічність: 100%. 

Негативна контрольна сироватка на 

основі інактивованого пулу 

сироватки крові людини, що не 

містить специфічних антитіл проти 

Treponema pallidum, готова до 

використання (1 мл)  прозора 

безбарвна рідина. 

Позитивна контрольна сироватка на 

основі інактивованого пулу 

сироватки крові людини з високим 

вмістом специфічних антитіл проти 

Treponema pallidum, готова до 

використання (0.7 мл), прозора 

рідина червоного кольору. 

Концентрат кон’югату, 

(рекомбінантні антигени Treponema 

pallidum) 11х-кратний (1.2 мл), 

прозора рідина червоного кольору. 

шт 20 



Буфер для розведення концентрату 

кон’югату готовий до використання 

(12 мл), прозора рідина блакитного 

кольору. 

Розчин субстрату 

тетраметилбензидину (ТМБ), готовий 

до використання (14 мл), прозора 

безбарвна рідина. 

Концентрат розчину для відмивання, 

26-х кратний (22 мл), прозора 

безбарвна рідина. 

Стоп-реагент, готовий до 

використання (14 мл), прозора 

безбарвна рідина. 

Кольорова індикація внесення 

реагентів в лунку. 

Плівка для заклеювання планшета - 2 

шт. 

Пакування набору – коробка з 

картону. Лавсанова вакуумна 

упаковка планшета. 

23 Реагент (НК 

024:2019: 53782 

Алерген-

специфічний 

імуноглобулін Е 

(IgE) антитіла IVD, 

реагент) (33696500-

0) 

Кількісний 

аналіз 

сироватки або 

плазми   крові 

людини на   

наявність   

загального 

імуноглобулін

у E.на 96 

аналізів 

ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Визначення сумарних антитіл класу 

IgE в ІФА-наборі «EQUI Total 

IgE» базується на принципі 

«сендвіч»-варіанту твердофазного 

ІФА в 

одноетапній інкубації. У лунках 

планшета засорбовано 

моноклональні антитіла, специфічні 

до імуноглобулінів класу IgE 

людини. У кожну лунку додаються 

зразки сироватки або плазми 

пацієнта та кон’югат других антитіл з 

пероксидазою хрону. Під час 

інкубації досліджуваних зразків та 

пероксидазного кон’югату в лунках 

планшета ІФА антитіла класу IgE, в 

разі наявності у зразках, зв’язуються 

як з першими антитілами на твердій 

фазі, так і з другими антитілами, 

кон’югованими з пероксидазою 

хрону, утворюючи «сендвіч» 

антитіло-імуноглобулін Е-антитіло. 

Незв’язані компоненти видаляються 

під час відмивання. Імунні комплекси 

виявляються 

шляхом додавання розчину 

хромогену 3,3’,5,5’-

тетраметилбензидину (ТМБ) 

з перекисом водню. Після 30-ти 

хвилинної інкубації реакція 

зупиняється додаванням стоп-

розчину. Оптична густина (ОГ) в 

лунках визначається на 
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спектрофотометрі при довжині хвилі 

450/620-695 nm. Інтенсивність 

жовтого забарвлення пропорційна 

кількості антитіл у зразку 

Склад набору: 

STRIPS 1 x 96 лунок 

Планшет ІФА 

У кожній лунці планшета 

засорбовано моноклональні антитіла, 

специфічні до імуноглобулінів класу 

IgE людини. Лунки можна 

відокремлювати. Після першого 

відкриття зберігайте невикористані 

стрипи 

в упаковці за температури 2-8°C не 

більше 6 місяців 

CAL 0 2 x 1,9 ml 

Калібратор 0 

Негативна сироватка крові з 

консервантом (коричневий). 

Зберігати за температури 2-8°C 

CAL 10 1 x 0,25 ml 

Калібратор 10 

Cироватка крові з вмістом IgE у 

концентрації 10 IU/ml з консервантом 

(жовтий). Зберігати за температури 2-

8°C 

CAL 50 1 x 0,25 ml 

Калібратор 50 

Cироватка крові з вмістом IgE у 

концентрації 50 IU/ml з консервантом 

(зелений). Зберігати за температури 

2-8°C 

CAL 250 1 x 0,25 ml 

Калібратор 250 

Cироватка крові з вмістом IgE у 

концентрації 250 IU/ml з 

консервантом (помаранчевий). 

Зберігати за температури 2-8°C 

CAL 500 1 x 0,25 ml 

Калібратор 500 

Cироватка крові з вмістом IgE у 

концентрації 500 IU/ml з 

консервантом (рожевий). Зберігати за 

температури 2-8°C 

CAL 1000 1 x 0,25 ml 

Калібратор 1000 

Cироватка крові з вмістом IgE у 

концентрації 1000 IU/ml з 

консервантом (фіолетовий). 

Зберігати за температури 2-8°C 

CONTROL SERUM 1 x 0,25 ml 

Контрольна сироватка 

Cироватка крові з вмістом IgE у 

концентрації 



170–230 IU/ml з консервантом 

(синій). Зберігати за температури 2-

8°C 

SOLN CONJ 1 x 17 ml 

Розчин кон’югату (готовий до 

використання) 

Буферний розчин моноклональних 

антитіл 

до IgЕ людини, кон’югованих з 

пероксидазою хрону, з екстрактом 

молока, стабілізаторами та 

консервантом (фіолетовий). 

Зберігати за температури 2-8°C 

SOLN TMB 1 x 13 ml 

Розчин ТМБ (готовий до 

використання) 

Розчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, 

консервант 

(безбарвний). Зберігати за 

температури 2-8°C 

TWEEN WASH 20x 1 x 50 ml 

Розчин для промивання TWEEN (20x 

концентрат) 20-ти кратний 

концентрат фосфатного буфера з 

Твіном-20 (безбарвний). Розвести 

розчин для промивання TWEEN 

(20х) 1:20 дистильованою або 

деіонізованою водою (наприклад, 5 

ml концентрату + 95 ml води для 8 

лунок) перед використанням. 

Розведений розчин зберігати за 

температури 2-8°С не більше 7 діб 

SOLN STOP 1 x 13 ml 

Стоп-розчин (готовий до 

використання) 

Розчин 0,5 mol H2SO4 (безбарвний). 

Зберігати за температури 2-8°C 

До складу набору також входять: 

клейка плівка (1 шт.), схема внесення 

зразків (1 шт.), бланк для побудови 

калібрувальної кривої «0-250 IU/ml» 

(1 

шт.), бланк для побудови 

калібрувальної кривої «0-1000 IU/ml» 

(1 шт.) 

24 Реагент (НК 

024:2019: 51819 

Treponema 

pallidum reagin 

antibody 

IVD, набір, реакція 

аглютинації) 

 (33696500-0) 

Кардіоліпінов

ий антиген, 

Холінхлорид 

70%, 

Позитивний 

контроль 4+ 

500 визначень 

 

Набір повинен виявляти антитіла до 

збудника сифілісу та бути 

розрахований не менше ніж на 500 

досліджень. Набір повинен являти 

собою розчин трьох високоочищених 

ліпідів: кардіоліпіну, лецитину, 

холестерину в абсолютованому 

етиловому спирті. 

Фізико-хімічні властивості повинні 

бути наступними та не гіршими: 

шт 10 



Прозорий безбарвний розчин зі 

специфічним запахом спирту. 

Допускається випадання кристалів 

холестерину при температурі нижче 

10° С, які легко розчиняються при 

температурі (37 ± 1) ° С. 

Набір повинен складатися з: 

1.) Кардіоліпіновий антиген.1 мл 

препарату повинен містити: 

кардіоліпін – 0,03 %, лецитин – 0,27 

%, холестерин – 0,9 % 

2.) Розчин холін-хлориду: холін-

хлорид - 70%, натрію хлорид. 

3.) Позитивний контроль 

(слабопозитивний, рідкий), повинен 

бути готовий до використання - 

інактивовані специфічні 

імуноглобуліни людини, що мають 

містити реагінові антитіла до 

антигенів T.pallidum. 

4.) Скарифікатор ампульний (за умов 

використання ампул з кільцем чи 

точкою облому наявність 

скарифікатору не обов’язкова). 

Форма випуску має бути: 

Кардіоліпіновий антиген 

розфасований у скляні ампули (5 × 2 

мл), холін-хлорид розфасований у 

скляні флакони (1 × 5 мл), 

позитивний контроль розфасований у 

пластикові мікропробірки (1 × 1 мл). 

Реагенти вкладені в коробки з 

картону разом з інструкцією з 

використання і скарифікатором (за 

потреби). 

Умови зберігання та 

транспортування: набір має 

зберігатись і транспортуватись в 

захищеному від світла місці за 

температури (2-8) °C. Заморожувати 

не дозволяється. 

Дозволяється транспортування за 

температури (9-25) ºС протягом 

десяти діб. 

25 Реагент (НК 

024:2019: 52532 

Анти-A групове 

типування 

еритроцитів IVD, 

антитіла) 

(33696500-0) 

Діагностични

й 

моноклональн

ий реагент 

анти-А 10 мл 

Діагностичний моноклональний 

реагент анти-А призначений для 

визначення групи крові людини за 

системою АВ0 шляхом виявлення 

антигену А еритроцитів людини за 

допомогою прямої реакції 

аглютинації на площині та в 

нейтральних гелевих картах. 

Пластиковий флакон з вмістом 

моноклональних антитіл Прозора або 

фл 50 



з незначною опалесценцією рідина 

різних відтінків червоного кольору.  

Загальний термін придатності 2,5 

роки. 

26 Реагент (НК 

024:2019: 52538 

Анти-B групове 

типування 

еритроцитів IVD, 

антитіла) 

(33696500-0) 

Діагностични

й 

моноклональн

ий реагент 

анти-В 10 мл 

Діагностичний моноклональний 

реагент анти-В призначений для 

визначення групи крові людини за 

системою АВ0 шляхом виявлення 

антигену В еритроцитів людини за 

допомогою прямої реакції 

аглютинації на площині та в 

нейтральних гелевих картах. 

Пластиковий флакон з вмістом 

моноклональних антитіл. Прозора 

або з незначною опалесценцією 

рідина від блідо-фіолетового до 

синього кольору.  

Загальний термін придатності 2,5 

роки. 

фл 50 

27 Реагент (НК 

024:2019: 52647 

Анти-Rh(D)   

групове типування 

еритроцитів IVD, 

антитіла) 

(33696500-0) 

Діагностични

й 

моноклональн

ий реагент 

анти-D 10мл 

Діагностичний моноклональний 

реагент анти-D, системи Rhesus, 

призначений для виявлення антигену 

D еритроцитів людини за допомогою 

прямої реакції аглютинації у будь-

якій її модифікаці: в пробірках, на 

площині, в мікроплаті та 

нейтральних гелевих картах. 

Пластиковий флакон з вмістом 

моноклональних антитіл. Прозора 

або з незначною опалесценцією 

рідина. 

Загальний термін придатності 2,5 

роки. 

фл 40 

28 Реагент (НК 

024:2019: 52562 

Анти-E [RH003] 

групове типування 

еритроцитів IVD, 

антитіла) 

(33696500-0) 

Діагностични

й 

моноклональн

ий реагент 

анти-Е 5мл 

Діагностичний моноклональний 

реагент анти-Е, системи Rhesus, 

призначений для виявлення антигену 

Е еритроцитів людини за допомогою 

прямої реакції аглютинації у будь-

якій її модифікації: в пробірках, на 

площині, в мікроплаті та в 

нейтральних гелевих картах. 

Пластиковий флакон з вмістом 

моноклональних антитіл. Прозора 

або з незначною опалесценцією з 

рожевим або жовтуватим відтінком 

рідина.  Загальний термін 

придатності 2 роки. 

фл 15 

29 Реагент (НК 

024:2019: 52684 

Група O Rh (D) 

негативних 

еритроцити IVD, 

антигени) 

(33696500-0) 

НАБІР №1-20 

20% суспензія 

стандартних 

еритроцитів 

групи 

0 Rh+поз. 

CcDEe 5мл 

Набір №1-20 призначений для 

визначення груп крові за системою 

АВ0 шляхом виявлення антитіл анти-

А і анти-В в сироватці крові людини, 

для контролю якості (специфічності 

та активності) діагностичних 

моноклональних реагентів шляхом 

виявлення моноклональних антитіл 

на

бір 

21 



0 Rh-нег. 

Сcdеe5мл 

А1 Rh+поз. 

5мл 

В Rh+поз. 5 

мл 

 

за допомогою реакції прямої 

аглютинації на площині, в пробірках 

та мікроплатах; а також для 

визначення імунних 

антиеритроцитарних антитіл за 

системою антигенів АВ0 та Rhesus з 

використанням розчину желатину 

10% або непрямим антиглобуліновим 

тестом (НАГТ) в пробірках. Термін 

придатності - не менше 30 діб. 

 

 

 

 


