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Найменування замовника 
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Назва предмета закупівлі 33140000-3 Медичні матеріали 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

579166 одиниць 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, матеріальний склад 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
3 640 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 08-04-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-08-000793-a 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

33140000-3 Медичні матеріали 
 

№ 

п/п 
Найменування та код за НК 024:2019 Од. виміру Кількість 

1 

Бинт марлевий медичний нестер.7м х14см тип 17 

 

48126 - Рулон марлевий, нестерильний 

Шт. 47 100 

2 

Серветки марлеві медичні стерильні з петлею 45х45/4 шари 

 

48134 - Серветка марлева тканна, стерильна 

Шт. 200 

3 

Серветки марл. мед. стер. 10х10/12 шарів №2  

 

48134 - Серветка марлева тканна, стерильна 

Шт. 1 280 

4 

Серветки марл. мед. стер. 30х30/8 шарів №2 з рентгеноконтрастною ниткою  

 

48134 - Серветка марлева тканна, стерильна 

Шт. 1 600 

5 

Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 5 м 

 

44990- Лейкопластир до поверхневих ран 

Шт. 1 440 

6 

Пластир медичний на тканинній основі 3см х 500см 

 

44990- Лейкопластир до поверхневих ран 

Шт. 48 

7 

Пластир медичний на полімерній основі 2,5см х 500см 

 

44990- Лейкопластир до поверхневих ран 

Шт. 48 

8 

Пластир бактерицидний на полімерній основі 19х72 мм 

 

44990- Лейкопластир до поверхневих ран 

Шт. 3 600 

9 

Вата медична нестерильна 100 г (зиг-заг) 

 

58234 – Стрічка ватяна 

Уп. 12 900 

10 
Бинт гіпсовий  0.10 х 2.70 м  

 
Шт. 120 



33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки 

11 

Бинт гіпсовий  0.15 х 2.70 м   

 

33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки 

Шт. 120 

12 

Бинт гіпсовий  20 см х 2.7 м 

 

33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки 

Шт. 10 080 

13 

Бинт полімерний іммобілізаційний 7.6 см х 3.6 м 

 

33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки 

Шт. 
 

10 

14 

Бинт полімерний іммобілізаційний 10.2 см х 3.6 м 

 

33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки 

Шт. 20 

15 

Шовний матеріал з обернено-ріжучою голкою 25 мм з ниткою полікліколід 3/0 (м2) 75 см 

 

13908 - Полигліколеве кислотне шво 

Шт. 100 

16 

Шовний матеріал з колючою голкою 25 мм з ниткою полікліколід 3/0 (м2) 75 см 

 

13908 - Полигліколеве кислотне шво 

Шт. 100 

17 

Рукавички хірургічні стерильні р.7,5 

 

40548 Хірургічна рукавичка, латексна 

Пара 3 200 

18 

Рукавички хірургічні стерильні р.8,0 

 

40548 Хірургічна рукавичка, латексна 

Пара 3 200 

19 

Рукавички хірургічні стерильні р.8,5 

 

40548 Хірургічна рукавичка, латексна 

Пара 3 200 

20 

Рукавички оглядові стер. 7-8 р. 

 

47179 - Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні 

Пара 16 000 

21 

Рукавички латекс непудр. нестер. р.L 

 

47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні 

Пара 35 000 

22 Рукавички латекс непудр. нестер. р.M Пара 55 000 



 

47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні 

23 

Рукавички латекс непудр. нестер. р.S 

 

47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні 

Пара 40 000 

24 

Марля медична відбілена в рулоні тип 20 (1000м)  

 

48126 - Рулон марлевий, нестерильний 

Рулон 50 

25 

Відріз  марлевий  медичний 500смх90см, тип17 

 

48126 - Рулон марлевий, нестерильний 

Шт. 200 

26 

Відріз  марлевий  медичний 1000смх90см, тип17 

 

48126 - Рулон марлевий, нестерильний 

Шт. 500 

27 

Шприц  ін'єк. інсулін. з голкою1мл U-100  

 

62003 - Шприц для внутрішньовенного введення інсуліну 

Шт. 7 000 

28 

Шприц  ін'єкц. однораз. з голкою  2мл  

 

63095 - шприц/голки загального призначення 

Шт. 43 200 

29 

Шприц  ін'єкц. однораз. з голкою  5мл  

 

63095 - шприц/голки загального призначення 

Шт. 64 800 

30 

Шприц  ін'єкц. однораз. з голкою 10мл  

 

63095 - шприц/голки загального призначення 

Шт. 45 600 

31 

Шприц  ін'єкц. однораз. з голкою 20мл  

 

63095 - шприц/голки загального призначення 

Шт. 20 000 

32 

Система для вливання інфузійних розчинів 

 

16649- Основний набір внутрішньовенного введення;  

(одноразова система для переливання інфузійних розчинів) 

Шт. 26 000 

33 

Система для вливання інфузійних розчинів з полімер.голкою 

 

16649- Основний набір внутрішньовенного введення; одноразова система для переливання інфузійних 

Шт. 500 



розчинів 

34 

Маска медична неткана   

 

35177 - Маска хірургічна, одноразового застосування  

(маска медична неткана) 

Шт. 100 000 

35 

Нитки хірургічні синтетичні 

- USP2/0(М3) котушках довжиною 250 м 

 

62582 - Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний 

Шт. 50 

36 

Нитки хірургічні синтетичні 

- USP1(М4) у котушках довжиною 130 м 

 

62582 - Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний 

Шт. 50 

37 

Нитки хірургічні синтетичні 

- USP2(М5) у котушках довжиною 80 м  

 

62582 - Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний 

Шт. 50 

38 

Голки хірургічні колючі А1-0,6*30 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

39 

Голки хірургічні колючі А1-0,7*25 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

40 

Голки хірургічні колючі А1-1,0*25(30) 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

41 

Голки хірургічні колючі А1-1,1*30 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

42 

Голки хірургічні ріжучі В1-0,9*30 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

43 

Голки хірургічні ріжучі В1-1,1*30 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 



44 

Голки хірургічні ріжучі В1-1,3*45 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

45 

Голки хірургічні ріжучі В1-1,5*50 

 

32357- Голка шовна, багаторазового використання 

Шт. 100 

46 

Бахіли медичні низькі поліетиленові  

 

61937 Бахіли хірургічні 

Пара 10 000 

47 

Шапочка неткана одноразова   

 

32297 Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна, обмеженого використання 

Шт. 25 000 

48 

Халат ізоляційний   

 

35492 Халат ізоляційний медичний одноразовий 

Шт. 1 000 

 
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 cм тип 17 

Характеристика Значення 

Волокно Бавовняне 100% 

Довжина не менше 7 м 

Ширина не менше 14 см 

Товщина 30-35 мм 

Щільність марлі 23-24 г/м2 

Ступінь білизни не менше 82% 

Капілярність не менше 9 см 

Розривне навантаження по довжині не менше 110 Н 

Візуальні характеристики Бинт повинен легко розмотуватись без зусиль 

  Нитки по краях не повинні плутатись  

 

Серветки марлеві медичні стерильні з петлею 45х45/4 шари 

Характеристика Значення 

Волокно 100% бавовняна пряжа 

Довжина 45 см (±0.2см) 

Ширина 45 см (±0.2см) 



Кількість шарів марлі 4 

Щільність марлі 23-24 г/м2 

Ступінь білизни не менше 82% 

Капілярність не менше 9 см 

Час занурення Не більше 10 с 

Додаткові характеристики 

Структура тканини повинна пройти додаткову процедуру пом‘якшення водою 

Наявність рентгенконтрастної нитки 

Характеристики петлі Довжина 20 см (розгорнутий розмір – 40 см) синього кольору 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування внутрішнє 

 

5 штук загорнуті у крепований папір 

Пакування зовнішнє Рулонний пакет для стерилізації медичних виробів 

 

Серветки марлеві медичні  стерильні 10х10/12 шарів №2 

Характеристика Значення 

Волокно 100% бавовняна пряжа 

Довжина 10 см (±0.2см) 

Ширина 10 см (±0.2см) 

Кількість шарів марлі 12 

Щільність марлі 23-24 г/м2 

Ступінь білизни не менше 82% 

Капілярність не менше 9 см 

Час занурення Не більше 10 с 

Пакування внутрішнє По 2 штуки у паперове пакування 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування зовнішнє По 50 шт.  у картонну коробку 

Термін придатності  5 років 

 

Серветки марлеві медичні стерильні 30х30/8 шарів №2 з рентгеноконтрастною ниткою  

Характеристика Значення 

Волокно 100% бавовняна пряжа 

Довжина 30 см (±0.2см) 

Ширина 30 см (±0.2см) 

Кількість шарів марлі 8 



Щільність марлі 23-24 г/м2 

Ступінь білизни не менше 82% 

Капілярність не менше 9 см 

Час занурення Не більше 10 с 

Пакування  По 2 штуки у рулонний пакет для стерилізації медичних виробів 

Стерилізація Етиленоксидом 

Рентгеноконтрастна нитка Наявна 

Термін придатності  5 років 

 

Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 5 м 

Характеристика Значення 

Зовнішній вигляд 

Повинен являти собою стрічку нетканого матеріалу із рівномірним нанесенням 

пластирної маси на одну сторону, яка намотана на пластиковий шпуль. 

На поверхні пластиру не допускаються зморшки, дірки, сторонні включення. 

Фізичні властивості 

Межа міцності, кгс/см -  не менше 0,5 

Опір відшарюванню  - від 0,5 Н/см до 5 Н/см 

Густина основи, г/м²  - не менше 25 

Густина клейкої речовини (пластирної маси), г/м² -  

не менше 7 

Водопаропроникність, мг/(см² х год.) - не менше 2 

Розмір 

Довжина 500 см ±5% 

Ширина 2,5 см ± 3,5 мм 

Сировина Мікропориста неткана основа   

Пакування 

Пластирі повинні мати індивідуальну споживчу, групову упаковки, транспортну 

тару 

Маркування 

Повинно відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 15223-1:2018; ДСТУ EN 980:2007 та 

Технічного регламенту щодо медичних виробів 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

                            

Пластир медичний на тканинній основі 3см х 500см 

Характеристика Значення 

Зовнішний вигляд 

Повинен являти собою стрічку тканини із рівномірним нанесенням пластирної 

маси на одну сторону, яка намотана на пластиковий шпуль. 

На поверхні пластиру не допускаються зморшки, дірки, сторонні включення. 

Фізичні властивості 

Межа міцності, кгс/см – не менше 2,5 

Опір відшарюванню – від 0,5 Н/см до 5 Н/см 

Густина основи, г/м² - не менше 50 



Густина клейкої речовини (пластирної маси), г/м² - не менше 23 

Водопаропроникність, мг/(см² × год.) – не менше 5 

Розмір 
Довжина 500 cm ± 5 % 

Ширина 3 cm ± 3,5 mm 

Сировина Тканинна основа 

Пакування 
Пластирі повинні мати індивідуальну споживчу, групову упаковки, транспортну 

тару 

Маркування 
Повинно відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 15223-1:2018, ДСТУ EN 980:2007 та 

Технічного регламенту щодо медичних виробів (постанова КМУ № 753 від 

02.10.2013р.) 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

 

Пластир медичний на полімерній основі 2,5см х 500см 

Характеристика Значення 

Зовнішний вигляд 

Повинен являти собою стрічку тканини із рівномірним нанесенням пластирної 

маси на одну сторону, яка намотана на пластиковий шпуль. 

На поверхні пластиру не допускаються зморшки, дірки, сторонні включення. 

Фізичні властивості 

Межа міцності, кгс/см – не менше 0,5 

Опір відшарюванню – від 0,5 Н/см до 5 Н/см 

Густина основи, г/м² - не менше 50 

Густина клейкої речовини (пластирної маси), г/м² - не менше 20 

Водопаропроникність, мг/(см² × год.) – не менше 2 

Розмір 
Довжина 500 cm ± 5 % 

Ширина 2,5 cm ± 3,5 mm 

Сировина Тканинна основа 

Пакування 
Пластирі повинні мати індивідуальну споживчу, групову упаковки, транспортну 

тару 

Маркування 
Повинно відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 15223-1:2018, ДСТУ EN 980:2007 та 

Технічного регламенту щодо медичних виробів (постанова КМУ № 753 від 

02.10.2013р.) 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

 

Пластир бактерицидний на полімерній основі 19 х72 мм 

Характеристика Значення 

Зовнішній вигляд 

Повинен мати вигляд стрічки полімерної плівки із рівномірним нанесенням 

пластирної маси на одну сторону, та прикріпленої до неї подушечки (тампону) з 

нетканого матеріалу,  яка просякнута антисептиком, та захисної плівки, яка 

закриває всю клейку сторону пластиру та тампон. 



Фізичні властивості  

Межа міцності, кгс/см -  не менше 0,5 

Опір відшарюванню  - від 0,5 Н/см до 5 Н/см 

Густина основи, г/м²  - не менше 50 

Густина клейкої речовини (пластирної маси), г/м² -  

не менше 20 

Водопаропроникність, мг/(см² х год.) - не менше 2 

Розмір 
Ширина 19 мм (± 5 %) 

Довжина 72 мм (± 5 %) 

Вимоги до антисептичного тампону 
Подушечка розміром 12 мм х 24 мм оброблена розчином хлоргексидина 

біглюконата 0,3% 

Пакування 
Повинні бути упаковані в індивідуальну споживчу картонну упаковку по 300 шт, 

транспортну тару 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

 

Вата медична гігроскопічна зіг-заг 100 г 

Характеристика Значення 

Склад 100% бавовна нерегенерована 

Маса не менше 99,7 г 

Зовнішній вигляд  

  Добре прочесана, зберігає зв’язок між волокнами  

легко розшаровується на паралельні шари довільної товщини 

Засміченість Не більше 0,3% 

Вміст сторонніх домішок: 

голочок, трісочок та ін. Не припускається 

Капілярність Не менше 70 мм 

Поглинаюча властивість Не менше 20 г 

Ступінь білизни Не менше 82 % 

Висота піни Не більше 2 мм 

Термін придатності  Необмежений 

 

Бинт гіпсовий  0.10 х 2.70 м 

Характеристика Значення 

Довжина не менше 2.7 м 

Ширина не менше 0.1 м 

Густина гіпсового бинту  не менше 420 г/м2 

Час занурення 5-10 с 



Час затвердіння  3-5  хвилин 

Міцність після затвердіння 4- 4.8 Н 

Термін придатності  Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

 

Бинт гіпсовий  0.15 х 2.70 м   

Характеристика Значення 

Довжина не менше 2.7 м 

Ширина не менше 0.15 м 

Густина гіпсового бинту  не менше 420 г/м2 

Час занурення 5-10 с 

Час затвердіння  3-5  хвилин 

Міцність після затвердіння 4- 4.8 Н 

Термін придатності  Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

 

Бинт гіпсовий 20 см х 2.7 м 

Характеристика Значення 

Довжина не менше 2.7 м 

Ширина не менше 0.2 м 

Густина гіпсового бинту  не менше 420 г/м2 

Час занурення 5-10 с 

Час затвердіння  3-5  хвилин 

Міцність після затвердіння 4- 4.8 Н 

Термін придатності  Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років 

 

Бинт полімерний іммобілізаційний 7.6 x 3.6 m 

Характеристика Значення 

Зовнішній вигляд 

У вигляді рулона. Повинен мати основу з поліестра, що просочена поліуретановою 

смолою. Блакитного або рожевого кольору. 

Розмір 

Ширина – 7,6 см  

Довжина – 3,6 м 

Вага Вага – не більше 131 г 

Час затвердіння 3-5 хв. 

Можливість навантаження Через 20 хв. 

Пакування Фолієве герметичне індивідуальне пакування. 10 шт. – в проміжне картонне 



пакування 

Спосіб утилізації  Спалюванням 

Термін придатності 3 роки 

 

Бинт полімерний іммобілізаційний 10.2 x 3.6 m 

Характеристика Значення 

Зовнішній вигляд 

У вигляді рулона. Повинен мати основу з поліестра, що просочена поліуретановою 

смолою. Білого кольору. 

Розмір 

Ширина – 10,2 см  

Довжина – 3,6 м 

Вага Вага – не більше 172 г 

Час затвердіння 3-5 хв. 

Можливість навантаження Через 20 хв. 

Пакування 

Фолієве герметичне індивідуальне пакування. 10 шт. – в проміжне картонне 

пакування 

Спосіб утилізації  Спалюванням 

Термін придатності 3 роки 

 

Шовний матеріал з голкою 25 мм з ниткою полігліколід 3/0(м2) 75 см 

Характеристика Значення 

Сфера застосування 

Зіставлення /лігування м'яких тканин у всіх областях хірургії, офтальмології, 

гінекології та гастроентерології. 

Вимоги щодо нитки 

Повинна розсмоктуватись протягом 56-70 днів, 65% міцності на 14 день. 

Плетена 

Склад: полімер гліколевої кислоти з покриттям з полікапролактона і стерата 

кальцію. 

Колір – фіолетовий 

№USP 3/0 

Довжина 75 мм 

Вимоги щодо голки 

Голка атравматична 3/8 кола 

Довжина 25 мм 

Одноголкова 

Тип: Обернено-ріжуча 

Стерилізація Етиленоксидом 

 

Шовний матеріал з голкою 25 мм з ниткою полігліколід 3/0(м2) 75 см 



Характеристика Значення 

Сфера застосування 

Зіставлення /лігування м'яких тканин у всіх областях хірургії, офтальмології, 

гінекології та гастроентерології. 

Вимоги щодо нитки 

Повинна розсмоктуватись протягом 56-70 днів, 65% міцності на 14 день. 

Плетена 

Склад: полімер гліколевої кислоти з покриттям з полікапролактона і стерата 

кальцію. 

Колір – фіолетовий 

№USP 3/0 

Довжина 75 мм 

Вимоги щодо голки 

Голка атравматична 3/8 кола 

Довжина 25 мм 

Одноголкова 

Тип: колюча 

Стерилізація Етиленоксидом 

 

Рукавички хірургічні стерильні р.7,5 р.8.0 р.8.5 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Латексні хірургічні рукавички, припудрені, стерильні, текстурація на пальцях та 

долонях. Форма анатомічна. 

Довжина манжети Манжета з валиком довжиною не менше 280 мм 

Товщина одинарної стінки (мм) 

палець -  0.14 мм; 

долоня -  0,12 мм;  

манжета -  0,10 мм 

Міцність на розрив 9 Н до старіння; 8 Н після старіння 

Подовження при розриві (%) до старіння 750, після старіння 560 

Стерилізація Етиленоксидом 

Середня вага 1 шт.  10 г/м2 

Термін придатності 3 роки 

 

Рукавички оглядові стерильні 7-8 р. 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Латексні оглядові рукавички, припудрені, стерильні, одноразові, гладкі. Без поділу 

на праву-ліву руки. 

Довжина манжети Манжета з валиком довжиною не менше 240 мм 

Товщина одинарної стінки (мм) 

палець - 0,12 мм;  

долоня - 0,09 мм; 



манжета -  0,08 мм 

Міцність на розрив 6 Н до та після старіння. 

Подовження при розриві (%) До старіння 600, після старіння 500. 

Стерилізація Етиленоксидом 

Середня вага 1 шт.  6 г/м2 

Термін придатності 3 роки 

 

Рукавички латексні неопудрені нестерильні р. L, M, S 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Латексні оглядові рукавички, неопудрені, нестерильні, мікро текстуровані, вкриті 

полімером 

Довжина манжети Манжета з валиком довжиною не менше 240 мм 

Товщина одинарної стінки (мм) 

Палець - мін. 0.11 

Долоня  - мін. 0.10 

Міцність на розрив 6 Н до та після старіння. 

Подовження при розриві (%) До прискореного старіння 600. 

Середня вага 1 шт.  5 г/м2 

Термін придатності 5 років 

 

Марля медична відбілена в рулоні тип 20 

Характеристика Значення 

Волокно 100% бавовняна пряжа  

Лінійна щільність пряжі 14,5 текс (по основі та по утку) 

Довжина рулона 1000 м 

Ширина рулона 90 см 

Поверхнева щільність 27 - 28 г/м2  

Кількість ниток на 10 см   

не менше 115 по основі 

по утоку не менше 75 

Білизна не менше 82% 

Капілярність не менше 10 см/год (згідно ДСТУ EN 14079:2009) 

Розривне навантаження на 50 мм   

не менше 89 Н по основі 

по утоку не менше 56 Н 



 

Відріз марлевий медичний 5 м х 90 см тип 17 

Характеристика Значення 

Волокно Бавовняне 100% 

Довжина не менше 5 м 

Ширина не менше 90 см 

Щільність марлі 23-24 г/м2 

Ступінь білизни не менше 82% 

Розривне навантаження: 

по основі 

по утоку 

не менше 72 Н  

не менше 40 Н 

Час занурення Не більше 10 с 

Зовнішній вигляд Згорнутий у рулон 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання - не менше 6 років 

 

Відріз марлевий медичний 10 м х 90 см тип 17 

Характеристика Значення 

Волокно Бавовняне 100% 

Довжина не менше 10 м 

Ширина не менше 90 см 

Щільність марлі 23-24 г/м2 

Ступінь білизни не менше 82% 

Розривне навантаження: 

по основі 

по утоку 

не менше 72 Н  

не менше 40 Н 

Час занурення Не більше 10 с 

Зовнішній вигляд Згорнутий у рулон 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання - не менше 6 років 

 

Шприц  ін'єкційний інсуліновий з голкою 1мл U-100  

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразовий. Призначений для введення інсуліну, повинен мати шкалу U-100, 

інтегровану голку, прозорий циліндр та  чітку, стійку до стирання шкалу, повинен 

бути трикомпонентним, мати об'єм 1,0 мл, повинен мати поршень з плунжером та 

стопорне кільце, повинен мати захисні ковпачки штоку та голки 



Характеристика голки 

Атравматична голка з тригранною заточкою 

Розмір голки 0,33*13мм 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні типу папір-плівка 

 Повинен мати захисні ковпачки штоку та голки 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Шприц  ін'єкційний одноразовий з голкою  2мл  

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразовий. Повинен бути для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або 

внутрішном`язових ін’єкцій, мати одну з`ємну голку з ковпачком, повинен бути 

трикомпонентним, мати об'єм 2,0 мл, мати прозорий циліндр, мати чітку, стійку до 

стирання шкалу, мати поршень з плунжером, мати стопорне кільце, повинен мати 

захисні ковпачки штоку та голки 

Характеристика голки 

Атравматична голка з тригранною заточкою. 

Повинен мати тип з'єднання Luer slip (луер сліп), металеву голку розміром 

0,6*25мм 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні типу папір-плівка 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Шприц  ін'єкційний одноразовий з голкою  5мл  

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразовий. Повинен бути для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або 

внутрішном`язових ін’єкцій, мати одну з`ємну голку з ковпачком, повинен бути 

трикомпонентним, мати об'єм 5,0 мл, мати прозорий циліндр, мати чітку, стійку до 

стирання шкалу, мати поршень з плунжером, мати стопорне кільце, повинен мати 

захисні ковпачки штоку та голки 

Характеристика голки 

Атравматична голка з тригранною заточкою. 

Повинен мати тип з'єднання Luer slip (луер сліп), металеву голку розміром 

0,7*38мм. 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні типу папір-плівка 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Шприц  ін'єкційний одноразовий з голкою 10мл 



Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразовий. Повинен бути для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або 

внутрішном`язових ін’єкцій, мати одну з`ємну голку з ковпачком, повинен бути 

трикомпонентним, мати об'єм 10,0 мл, мати прозорий циліндр, мати чітку, стійку 

до стирання шкалу, мати поршень з плунжером, мати стопорне кільце, повинен 

мати захисні ковпачки штоку та голки 

Характеристика голки 

Атравматична голка з тригранною заточкою. 

Повинен мати тип з'єднання Luer slip (луер сліп), металеву голку розміром 

0,8*38мм 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні типу папір-плівка 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Шприц  ін'єкційний одноразовий з голкою 20мл  

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразовий. Повинен бути для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або 

внутрішном`язових ін’єкцій, мати одну з`ємну голку з ковпачком, повинен бути 

трикомпонентним, мати об'єм 20,0 мл, мати прозорий циліндр, мати чітку, стійку 

до стирання шкалу, мати поршень з плунжером, мати стопорне кільце, повинен 

мати захисні ковпачки штоку та голки 

Характеристика голки 

Атравматична голка з тригранною заточкою. 

Повинен мати тип з'єднання Luer slip (луер сліп), металеву голку розміром 

0,8*38мм 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні типу папір-плівка 

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Система для вливання інфузійних розчинів 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразова. Призначений для внутрішньовенного вливання кровозамінників та 

інфузійних розчинів. 

Повинна мати прозору крапельну камеру з фільтром. Повинен мати довжину 

трубки не менше 1600 мм та роликовий регулятор швидкості потоку, еластичний 

перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. 

Характеристика голки та типу з’єднання 

Тип з’єднання Luer slip (Луер сліп) 

Оснащений металевою ін’єкційною голкою розміром 0,8*38мм та  додатковою 

голкою повітроводу 



Наявність фталатів Трубка системи виготовлена з полівінілхлориду, що не містить фталати 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні  

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Система для вливання інфузійних розчинів з полімерною голкою 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Одноразова. Призначений для внутрішньовенного вливання кровозамінників та 

інфузійних розчинів. 

Оснащений полімерною голкою для підключення до пляшки та окремим отвором 

повітроводу. Повинен мати прозору крапельну камеру з фільтром, довжину трубки 

не менше 1600 мм, роликовий регулятор швидкості потоку. 

Повинна мати додаткову функцію автоматичної зупинки рідини. 

Повинна мати додатковий ін'єкційний вузол для введення медикаментів. 

Характеристика голки та типу з’єднання 

Тип з’єднання Luer slip (Луер сліп) 

Оснащений металевою ін’єкційною голкою розміром 0,8*38мм  

Наявність фталатів Трубка системи виготовлена з полівінілхлориду, що не містить фталати 

Стерилізація Етиленоксидом 

Пакування В індивідуальному пакуванні  

Термін придатності Гарантійний термін зберігання – 3 роки 

 

Маска медична неткана одноразова 

Характеристика Значення 

Склад 

  
Верхній шар – спанбонд 20 г/м2 

Середній шар – фільтруючий матеріал мелтблаун 25 г/м2 

Нижній шар – спанбонд 25 г/м2   

Ширина 9,5 см ±1 см 

Довжина 17,5 см±1 см 

Маса 3,6 г±0,1г 

Тип з гумовими завушниками 

Колір блакитний 

Упаковка По 50 шт. у картонну коробочку 

Має відповідати вимогам ДСТУ EN 14683:2014 або 14683:2005 

 

Нитки хірургічні - USP2/0(М3) в котушках довжиною 250 м 



Характеристика Значення 

Характеристика нитки 

Хірургічні, синтетичні, не розсмоктуються, нестерильні. Виготовлені з крученого 

незабарвленого поліаміду 

Тип USP2/0(М3) 

Довжина в котушці 250 м 

Термін придатності 5 років 

 

Нитки хірургічні - USP1(М4)  в котушках довжиною 130 м 

Характеристика Значення 

Характеристика нитки 

Хірургічні, синтетичні, не розсмоктуються, нестерильні. Виготовлені з крученого 

незабарвленого поліаміду 

Тип USP1(М4)   

Довжина в котушці 130 м 

Термін придатності 5 років 

 

Нитки хірургічні - USP2(М5)  в котушках довжиною 80 м 

Характеристика Значення 

Характеристика нитки 

Хірургічні, синтетичні, не розсмоктуються, нестерильні. Виготовлені з крученого 

незабарвленого поліаміду 

Тип USP2(М5)   

Довжина в котушці 80 м 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні колючі А1 - 0,6*30 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна колюча, 1/2 кола, довжиною 30 мм, з пружинним вушком, без 

нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні колючі А1-0,7*25 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна колюча, 1/2 кола, довжиною 25 мм, з пружинним вушком, без 

нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні колючі А1-1,0*25(30) 



Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна колюча, 1/2 кола, довжиною 30 мм, з пружинним вушком, без 

нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні колючі А1-1,1*30 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна колюча, 1/2 кола, довжиною 30 мм, з пружинним вушком, без 

нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні ріжучі В1-0,9*30 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 30 мм, з пружинним 

вушком, без нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні ріжучі В1-1,1*30 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 30 мм, з пружинним 

вушком, без нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні ріжучі В1-1,3*45 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 45 мм, з пружинним 

вушком, без нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Голки хірургічні ріжучі В1-1,5*50 

Характеристика Значення 

Загальні характеристики 

Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 50 мм, з пружинним 

вушком, без нитки 

Термін придатності 5 років 

 

Бахіли медичні низькі поліетиленові  



Характеристика Значення 

Матеріал  Поліетилен LD PE 

Кріплення Латексна стрічка, розмір 38   

Колір блакитний 

Розмір 140 х 395 мм 

Упаковка По 50 пар в ПЕ пакет 

Загальна характеристика Одноразові, нестерильні 

Призначення 

Медичний виріб одноразового призначення. 

Повинен відповідати вимогам технічного регламенту 

Термін застосування 5 років 

 

Шапочка неткана одноразова 

Характеристика Значення 

Матеріал  Спанбонд щільністю 10 г/м2 

Вага, шт 3 г +-0,1 г 

Колір білий 

Вимоги до резинки Подвійна еластична стрічка 

Упаковка По 100 штук в ПЕ пакет 

Загальна характеристика Одноразові, нестерильні 

Термін застосування 5 років 

 

Халат ізоляційний  

Характеристика Значення 

Матеріал  Спанбонд щільністю 25 г/м2 

Вага, шт 68 г +-2 г 

Колір блакитний 

Розмір 

Р.XL 

Довжина: 115 +-2 см 

Ширина (у розгорнутому вигляді): 150 +-2 см 

Вимоги до манжети Трикотажний манжет білого кольору 

Упаковка По 10 штук в ПЕ пакет 

Загальна характеристика Одноразові, нестерильні, на 5-х кнопках, з комірцем 

Термін застосування 5 років 

 


