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Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

33690000-3 Лікарські засоби різні 

№ 

п\п 
Назва 

Од. 

вим. 
К-ть Опис 

Код НК 

024:2019 

1 Реагент Анти-А 

1фл.100 доз 10мл 

фл. 30 Набір Діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системою АВО, Rhesus, Kell та 

імунних антитіл «Групотест». Прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків червоного кольору. рН 

6,5-7,2. Титр не менш 1:32. Не повинен давати аглютинації з еритроцитами людини груп 0 та В. Термін придатності 2,5 

роки. 

52532 

2 Реагент Анти-В 

1фл.100 доз 10мл 

фл. 30 Набір Діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системою АВО, Rhesus, Kell та 

імунних антитіл «Групотест». Прозора або з невеликою опалесценцією рідина від блідо-фіолетового до синього кольору. 

рН 6,5-7,2. Титр не менш 1:32. Не повинен давати аглютинацію з еритроцитами людини груп 0 та А. Термін придатності 

2,5 роки. 

52538 

3 Реагент Анти-Д  

IgM 1фл.100 доз 

10мл 

фл. 20 Набір Діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системою АВО, Rhesus, Kell та 

імунних антитіл «Групотест». Прозора або з незначною опалесценцією рідина. рН 6,5-7,2. Титр не менше 1:32. Не 

повинен давати аглютинації з Д-негативними та повинен давати аглютинацію з Д-позитивними еритроцитами людини. 

Термін придатності 2,5 роки. 

52647 

4 АсАТ 

250*125*60 

600мл 

наб. 15 Аспартататамінотрансфераза. Набір застосовується для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці 

крові людини. Набір розрахований на 60 макровизначень або 250 мікровизначень. Об’єм розчину 600мл.                                   

Склад набору:                                                                            

1.Субстратно-буферний розчин АсАТ – 1фл з 50мл.                 

2.Стоп-реагент – 1фл.                                                        

3.Калібрувальний розчин – 1ампула з 5мл.                                            

4. Гідроокис натрію розчини сухий – 1фл з 50мл або з 8г. 

38499 

5  АлАТ 

250*125*60 

600мл 

наб. 20 Аланінамінотрансфераза. Набір використовується для визначення активності аланінамінотранферази у сироватці крові 

людини.  Набір розрахований на 60 макровизначень або 250 мікровизначень. Об’єм розчину 600мл.                                          

Склад набору:                                                                           

1.Субстратно-буферний розчин АлАТ – 1фл з 50мл.                      

2.Стоп-реагент – 1фл з 50мл.                                                 

3.Калібрувальний розчин – 1ампула з 5мл.                                  

4.Гідроокис натрію розчин чи сухий – 1фл з 50мл або з 8г. 

52924 

6 Білірубін (без 

калібр. Йендраш. 

пр/заг) 250мл 

наб. 30 Набір призначений для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові людини. Набір 

розрахований на 110 визначень (55 визначень прямого та 55 загального білірубіну). Об’єм розчину 250мл.                           

Склад набору:                                                                                      

1. Розчин сульфанілової кислоти – 1фл з 50мл.                                 

2. Кофеїновий реактив (концентрат) – 2фл з 50мл.                   

3.Розчин нітриту натрію – 1ампула з 5мл. 

63410 

7 Гемоглобін наб. 10 Набір застосовують для визначення концентрації гемоглобіну у крові людини. Набір розрахований на 400 визначень 55872 



(ціанідн.з 

калібрат.) 

800*400*2000 мл 

гемоглобіну, при витраті робочого розчину – 5мл на визначення. Об’єм розчину 2000мл.                                                              

Склад набору:                                                                                      

1. Окислювальний реагент – 1фл з 50мл.                                              

2. Калібрувальний розчин геміглобінціаніду – 1ампула з 50мл.        

3. Ацетонціангідрин – 1 ампула з 1мл 

8 Глюкоза  

ферментативна  

400 мл 

наб. 30 Набір застосовують для визначення вмісту глюкози у сироватці (плазмі) крові, спино-мозковій рідині, сечі в клініко-

діагностичних і біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці. 

51301 

9 Альфа-амілаза 

1000 мл  

наб. 3 Набір  застосовують   для   визначення   активності   α-амілази у сироватці крові та активності діастази в сечі людини в 

клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці 

38502 

10 Загальний білок 

1000*500*250 

1000мл 

наб. 10 Набір призначений для концентрації загального білка у сироватці крові людини. Об’єм розчину 1000мл. Набір 

розрахований на 250 макро, 500 напівмікро, 1000 мікровизначень.                                                                           

Склад набору:                                                                                      

1. Ліофілізований альбумін для приготування 5мл калібрувального розчину50г/л або 5мл готового розчину альбуміну – 

1фл.                                                                        

2.Біуретовий розчин(концентрований) – 2фл по 100мл. 

61900 

11 РФ-латекс 200 наб. 5 Набір призначений для визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини.                                                         

Склад набору:                                                                                      

1. Латексна суспензія – 1фл з 2мл.                                                      

2. Контроль Позитив – 1 мікропробірка з 0,2мл.                                

3. Контроль Негатив – 1 мікропробірка з 0,2мл.                                 

4. Розбавлювач – 1фл з 15мл.                                                               

5. Випробувальна пластина – 1шт.                                                      

6. Палички для змішування – 110шт. 

55112 

12 СРБ-латекс  200 наб. 10 С-Реактивний білок. Набір призначений для визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові людини.               

Склад набору:                                                                                      

1. Латексна суспензія – 1фл з 2мл.                                                    

2. Контроль Позитив – 1 мікропробірка з 0,2мл.                             

3. Контроль Негатив – 1 мікропробірка з 0,2мл.                             

4. Розбавлювач – 1фл з 15мл.                                                             

5. Випробувальна пластина – 1шт.                                                     

6. Палички для змішування – 110шт. 

63234 

13 АСЛО -латекс  

200 

наб. 3 Набір призначений для визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О) у сироватці крові людини.                                                      

Склад набору:                                                                                      

1. Латексна суспензія (з нанесеним стрептолізином О) – 1фл з 2мл.                                                                                                      

2. Контроль Позитив – 1 мікропробірка з 0,2мл.                               

3. Контроль Негатив – 1 мікропробірка з 0,2мл.                              

4. Розбавлювач – 1фл з 15мл.                                                             

5. Випробувальна пластина – 1 шт.                                                   

6. Палички для змішування – 110 шт. 

63271 

14 Холестерин-Ф 

200мл 

наб. 10 Набір призначений для визначення концентрації холестерину та ефірів холестерину в сироватці крові і плазмі людини 

ферментативним методом у клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. 

53359 

15 Сечовина-У  наб. 10 Набір призначений для визначення концентрації сечовини у сечі та сироватці крові людини. Об’єм розчину 400мл.                  53587 



400мл Набір розрахований на 190 мікровизначень або 90 макровизначень.                                                                          

Склад набору:                                                                                      

1. Буферний розчин – 2фл по 100мл.                                                

2. Гіпохлоритний реагент – 2фл з 100мл.                                         

3. Калібрувальний розчин сечовини – 1фл з 5мл.                 

4.Уреаза концентрат – 2пробірки по 0,5мл. 

16 Тимолова  проба 

900*450*225 

1000мл 

наб. 5 Набір призначений для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини. Об’єм розчину 1000мл. Набір 

розрахований на 200 макровизначень або 800 мікровизначень.  

Склад набору:                                                                                      

1. Тимоловий реагент – 1фл з 16,5мл.                                         

2.Розчин хлориду барію – 1ампула з 5мл.                                        

3. Концентрат розчину порівняння 1 – 1фл з 11мл. 

43203 

17 Лужна 

фосфатаза (з 

фенілфосфатом, 

має калібратор) 

1000мл 

наб. 4 Набір застосовується для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові людини. Об’єм розчину 1000мл. 

Набір розрахований на 200 макро або 700 мікровизначень.          

Склад набору:                                                                                       

1. Буферний концентрат – 1фл з 50мл.                                             

2. Субстрат – 1фл.                                                                               

3. Окислювач – 1фл з 50мл.                                                               

4. Калібрувальний розчин фенолу – 1 ампула з 5мл. 

33165 

18 Ацетонтест №50 пак. 100 Індикаторні смужки одноразового використання, призначені для визначення концентрації кетонових тіл в сечі людини, за 

допомогою кольорової шкали, нанесеної на етикетку. 

30226 

19 Глюкотест №100 пак. 100 Індикаторні смужки одноразового використання, призначені для визначення концентрації глюкози в сечі людини, за 

допомогою кольорової шкали, нанесеної на етикетку. 

30226 

20 рН-тест №50 пак. 100 Індикаторні смужки одноразового використання,  призначені для визначення рівня рН у сечі людини, за допомогою 

кольорової  шкали, нанесеної на етикетку 

30226 

21 Тромбопластин 

1,0г 

шт. 20 Тромбопластин використовують для визначення протромбінового часу (протромбіновий індекс) плазми крові (метод,1г-

5фл. -Інструкція по використанню – 1шт. Квіка).     

Склад: - Тромбопластин 

55986 

22 Ерітро HBsAg 

комп.№1 

пак. 3 Набір реагентів призначений для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В в сироватці крові хворих гепатитом 

«В» в реакції зворотної пасивної гемаглютинації (РЗПГА). 

48319 

23 Блок розчинів 

для Easylyte 

PLUS 800мл 

шт. 2 Блок реактивів EasyLyte Na/K/Cl(800). Блок реактивів містить реактиви, що визначають в процентному співвідношенні 

концентрацію Nа+, K+, Cl, - в пробі(реагент 1, реагент 2, реагент 3) на аналізаторах  EasyLyte Na/K/Cl. 

58236 

24 Набір розчинів 

д/щоденної 

промивки 

Easylyte PLUS* 

шт. 2 Набір розчинів для щоденної промивки/очищення Easy Lyte, Easy Stat, Easy Blood Gas, Easy Electrolytes 

(6 флаконів 30 мл та 1 флакон 190 мл розчинника) 

(6*30 мл та 1*90 мл.) 

У наборі міститися реагенти, вступаючі в реакцію з досліджуваними зразками (підготовленими відповідним чином) для 

визначення на аналізаторах EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Ca/pH EasyBloodGas, EasyStat 

59058 

25 Розчин 

ферментативний 

миючий 1л  ABX 

Клінер 

шт. 10 До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Органічний буфер менше 50 мл  

Протеолітичний ензим менше 10 мл             

Консервант менше 10 мл 

PH розчину повинен бути в діапазоні 8,1 ± 0,5 

59058 



26 Розчин 

Ізотонічний, 20л  

ABX Мініділ 

шт. 10 До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Органічний буфер менше 1000 мл                

Консервант менше 20 мл 

PH розчину повинен бути в діапазоні 7,0 ± 0,5 

42651 

27 Розчин  

Лізуючий, 1л 

ABX  Мінілайз 

шт. 6 До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Лізуюча речовина менше 1 мл                               

Детергент менше 50 мл 

PH розчину повинен бути в діапазоні 10,17 ± 0,5 

61165 

28 Розчин для 

промивки 0,5л 

ABX Мінокляр 

шт. 2 До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Агент хімічної очистки менше 25 мл                       

Стабілізатор  менше 5 мл 

PH розчину повинен бути в діапазоні 12,51 ± 0,5 

59058 

29 Розчин для 

контролю ABX 

MINOTROL 16 

шт. 6 Використовується для контролю  якості, оцінки точності роботи автоматичних гематологічних аналізаторів 3-DIFF. 1 фл – 

2,5 мл 

55866 

30 Контроль 

гематологічний 

DIACON 3 

норма 3мл 

шт. 6 Контрольний матеріал, використовується для підрахунку клітин крові. 55866 

31 Тест швид. 

НВsАg д/в 

гепатиту В  

шт. 200 Використовується in vitro для швидкого якісного визначення наявності поверхневого антигена вірусу гепатита В (HBsAg) 

(тест на гепатит) в сиворотці (плазмі) або цільній крові людини методом іммунохроматографічного аналізу. 

30830 

32 Тест-смужки 

Акку-Чек 

Перформа №50 

шт. 100 Тест-смужки одноразового використання, призначені для кількісного визначення рівня глюкози у свіжій капілярній крові. 

Використовуються лише з глюкометром Акку-Чек Перформа. 

30854 

33 АЛТ 120  шт. 4 Аланінамінотрансфераза. Набір використовується для визначення активності аланінамінотранферази у сироватці крові 

людини.  5фл*96мл, 1фл*120мл 

38556 

34 АСТ 120  шт. 4 Аспартататамінотрансфераза. Набір застосовується для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці 

крові людини.  

Склад набору:5фл*96мл, 1фл*120мл 

52953 

35 Альфа-амілаза 

30  

наб. 10 Набір призначений для кількісного визначення активності а-амілази у біологічних рідинах  

Склад набору: 6фл*30мл 

59073 

36 Сечовина 500  наб. 5 Набір для визначення концентрації сечовини у сироватці крові людини.  

Склад набору 3 фл*400 мл,1фл – 300мл 

53590 

37 Глюкоза 500  наб. 3 Набір застосовують для визначення концентрації глюкози у цільній крові (плазмі), сироватці крові людини.  

Склад набору 4 фл*500мл. 

52853 

38 Креатинин  500  наб. 5 Діагностичний реагент для кількісного визначення креатиніну в сироватці крові, плазмі або сечі людини на 

фотометричних системах 

53252 

39 Креатинін 

(Депорт.ТХУ, 

рідкий білковий 

калібратор) 

300мл 

наб. 10 Набір призначений для концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини. Набір розрахований на 200 визначень 

креатиніну. Об’єм розчину 300мл.                                               

Склад набору:                                                                                      

1. Розчин пікринової кислоти – 1фл з 100мл.                                  

2. Розчин трихлороцтової кислоти – 1фл з 100мл.                           

53252 



3. Гідроксид натрію розчин 2,3Н чи сухий – 1фл з 50мл або з 4,6г.                                                                                                      

4. Ліофілізований креатинін для приготування 8мл калібрувального розчину або 8мл готового розчину креатиніну – 1фл. 

40 Біоконт-С 

контр.сироват. 

(5фл по 3мл) 

пак. 1 Контрольна сироватка призначена для контролю відтворення кількісних біохімічних методів визначення субстратів, 

електролітів, ліпідів, ферментів та білків 

30213 

41 Загальний 

протеїн 120  

наб. 5 Набір призначений для концентрації загального білка у сироватці крові людини.  

Склад набору 6*120 мл. 

53989 

42 Сечова кислота 

120  

наб. 2 Набір    застосовують    для    визначення    вмісту   сечової     кислоти у сироватці (плазмі) крові.  

Склад набору 1 фл*120 мл 

53586 

43 Контрольна 

сироватка  N 

4х5мл 5-172 

пак. 4 Ліофілізована сироватка людського походження, призначена для контролю вимірювань вмісту неорганічних, органічних і 

ферментативних компонентів, які в загальному знаходяться в межах норми.  

Склад набору 4фл*5мл 

30213 

44 Тест швид. д/в 

сифіл. (кров, 

сир.плаз.) 

комп.W34-C4P 

шт. 200 Використовується для швидкого якісного визначення антитіл до Treponema pallidum в сиворотці (плазмі) людини 30828 

45 РетикулоФарб 

(диференційне 

забарвлення 

ретикулоцитів і 

еритроцитів 

крові) 50мл 

наб. 1 Набір призначений для диференціального забарвлення ретикулоцитів у крові. Об’єм розчину 50мл. Набір розрахований 

на проведення 1000 аналізів.                                                           

Склад набору:                                                                                          

1. Розчин брильянтового крезилового синього – 1фл з 50мл. 

55862 

46 Тест швид.НСV 

д/в гепатиту C  

коплект W005-C 

шт. 100 Використовується для швидкого якісного визначення антитіл вірусу гепатита C в сиворотці (плазмі) або цільної крові 

людини. 

30829 

47 Розчин Ділюент 

Diatro  20л 

наб. 20 Буферний, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові 

людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів, лейкоцитів і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів і 

вимірювання концентрації гемоглобіну на автоматичних аналізаторах Abacus. 

46623 

48 Розчин лізуючий  

Diatro  lyse 1л 

шт. 10 Стабілізований і мікрофільтрований лізуючий реагент для стромолізу еритроцитів, кількісного визначення лейкоцитів, 3-

хскладової диференціації лейкоцитів і визначення концентрації гемоглобіну в зразках крові людини на гематологічних 

аналізаторах Abacus. 

61165 

49 Розчин 

очищуючий  

Diatro  Clener 1л   

D5011 

шт. 20 Очищуючий реагент являє собою стабілізований і мікрофільтрований промивний розчин для регулярного автоматичного 

очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок  і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів 

осаду крові і ліпідопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Abacus. 

59058 

50 Мультікалібрато

р 1 4*5 К 

наб. 2 Використовується для калібровки аналізів в клінічній хімії. 4флх5мл. 55866 

51 Розчин  

промивний 

Diatro Hipoclean 

CC 100мл D8011 

шт. 5 Стабілізований і мікрофільтрований концентрований гіпохлоритний розчин для інтенсивного окисного очищення, 

ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і 

ліпопротеїнових відкладень на всіх гематологічних аналізаторах. 

59058 

52 Набір реагентів 

для РМП RPR-

наб. 5 Набір реагентів призначений для лабораторної діагностики сифілісу в реакції мікропреципітації (РМП). 32449 



03-3 

53 Плазма У конт. 8 

пар.1мл № 6 

КМ-1 

наб. 2 Плазма контрольна. 1мл №6.Атестована за 8 параметрами. 30213 

54 Контрольна 

суспензія 

еритроцитів 

2*2,5 мл 

шт. 2 Для контролю правильності й відтворюваності при підрахунку еритроцитів (нормальна і патологічна концентрація 

клітин) 

55866 

55 Контрольна 

суспензія 

лейкоцитів 2*2,5 

мл 

шт. 2 Для контролю правильності й відтворюваності при підрахунку лейкоцитів (нормальна і патологічна концентрація клітин) 55866 

56 Контрольна 

суспензія 

тромбоцитів 

2*2,5 мл  

шт. 2 Для контролю правильності й відтворюваності при підрахунку тромбоцитів (нормальна і патологічна концентрація 

клітин) 

55866 

57 Калібратор 

гемоглобіну 

(аналог Біоконт 

ГК) 3*1,5мл 

наб. 2 Набір призначений для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові. Об’єм розчину 3*1,5мл.             

Склад набору:                                                                                        

1. Калібратор гемоглобіну-ГН-1фл з 1,5мл.                                        

2. Калібратор гемоглобіну-ГС-1фл з 1,5мл.                                           

3. Калібратор гемоглобіну-ГВ-1фл з 1,5мл. 

55874 

58 Желатин 10% 

10мл №10 

шт. 1 Реагенти допоміжні для клінічних лабораторних досліджень.  

Склад:10мл розчину містять желатину медичного 1г. 

30598 

59 Глікогемоглобін 

прямий 40 мл 

наб. 1 Набір реагентів для прямого фотометричного визначення  глікогемоглобіна. 53316 

60 Гліколізований 

гемоглобін 

прямий 

калібратор 

4х0,5мл 

пак. 0,500 Набір призначений для калібрування і контролю якості визначення  гліколізованого гемоглобіну прямого  у крові. 53315 

61 Азур-еозин по 

Романовському з 

буф. 1л 

л 2 Розчин призначений для фарбування форменних елементів крові людини.                                                                                         

Склад:                                                                                                   

1. Концентрований розчин Азур-еозину в суміші метанолу та гліцерину – 1фл з 1л.                                                                         

2. Концентрований розчин фосфатного буфера для розведення фарбника та приготування промиваючого розчину – 1фл з 

10мл. 

44946 

62 Еозин 

метилен.син.по 

Май-Грюнвальду 

1л 

л 2 Фарбник-фіксатор призначений для попереднього забарвлення і фіксації препаратів крові. 42959 

63 Жовч яловича 

0,1кг 

пак. 2 Гомогенний порошок жовтого кольору із зеленуватим відтінком із специфічним запахом 33354 

64 Кроляча плазма 

цитратна суха 

пак. 1 Ліофілізована плазма має вид пористої маси білого, світло-рожевого або світло-жовтого кольору.  Призначена для видової 

ідентифікації стафілококів в реакції плазмокоагуляції. 

30656 



1мл №10* 

65 Агар Ендо кг 1 Гомогенний порошок світло рожевого кольору, використовується для виділення та диференціації ентеробактерій за 

здатністю ферментувати лактозу. 

61627 

66 Агар Кліглєра кг 0,5 Порошок кремового кольору, використовується для первинної ідентифікації  ентеробактерій. 58619 

67 Агар Мюллера 

Хінтона 

кг 0,5 Гомогенний порошок кремового кольору, використовується для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських 

засобів. 

58639 

68 Агар Сабуро кг 0,5 Дрібнодисперсний  порошок світло жовтого кольору, використовується для виявлення дріжжів та плісняви. 58660 

69 Сироватка ВРХ 

100 мл 

фл. 1 Флакон 100мл для культур клітин. Прозора рідина  від світло-жовтого до червоно-помаранчевого кольору. 57777 

70 Агар солевий кг 0,5 Використовується для виділення стафілококів. 58596 

71 СІБ №2 

д/ідентифікації 

ентеробактерій 

наб. 1 Для міжродової і видової диференціації ентеробактерій. 50416 

72 Забарвлення по 

Граму б/олії 

наб. 1 Набір призначений для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення 

приналежності бактерій до грам позитивних або до грам негативних груп. Набір розрахований на 500 аналізів.                  

Склад:                                                                                           

1.Карболовий розчин генціану фіолетового – 1флак. з 5мл;            

2.Розчин Люголя – 1флак.з25мл;                                            

3.Карболовий розчин фуксину Ціля – 1амп. з 2,5мл. 

42709 

73 Калія телурит 

2% р-н  5мл № 5 

пак. 2 Флакон 5мл містить  калія телуриту  0,1г, використовується як селективний агент. 58556 

74 Агар поживний 

кг 

кг 2 Гомогенний порошок  кремового кольору, використовується для культивування мікроорганізмів. 58649 

75 Цитратний агар 

Сіммонса 

кг 0,1 Гомогенний порошок  кремового кольору, використовується для виділення та диференціації ентеробактерій за здатністю 

ферментувати цитрат. 

58669 

76 Залізо хлорне 6-

водне Ч 

кг 0,05 Класифікація «ч». Термін придатності 1 рік. Масова частка речовини 96,0%. 33354 

77 Бульон Сабуро кг 0,25 Гомогенний порошок  кремового кольору, використовується для одноклітинних та міцелярних грибів. 58661 

78 Середовище 

тіогліколєве 

кг 0,500 Гомогенний порошок  кремового кольору, використовується для контролю  стерильності. 58679 

79 Лактобакагар кг 0,250 Агар використовують для культивування лактобактерій. 62080 

80 Середовище 

біфідум 

кг 0,250 Рідке поживне середовище, склад якого збалансований для максимального накопичення біфідобактерій. Присутні у 

матеріалі, який аналізують, біфідобактерії утворюють характерні колонії у вигляді «комет, гвіздків, тяжів і кульок», 

розташовані по всьому об’єму середовища. 

30642 

81 Ентерокок агар 

0,25кг 

кг 0,250 Порошок кремового кольору. Дозволяє селективно виділити ентерококи та ідентифікувати редукцію ТТХ 

(трифенілтетразолій хлористий). 

58699 

82 Бактоагар  

Плоскірєва  0,25 

кг 0,500 Середовище Плоскірєва використовують для виділення патогенної мікрофлори, а саме сальмонели та шигели. 58592 

83 Пептон 

ферментативний 

0,25кг 

пак. 1 Сухе живильне середовище для розвитку мікроорганізмів являє собою суміш сухих поживних речовин. 58532 

84 Феніл-аланін 

агар 

кг 0,250 Дане середовище використовують для диференціації ентеробактерій за здатністю дезамінувати фенілаланін. 62081 



85 Ацетатний агар кг 0,100 Ацетатний агар застосовують для диференціації за здатністю ферментувати ацетат. 58603 

86 Середовище 

Гісса з інозитом 

фас. 0,1 кг 

пак. 0,100 Використовується для дифереціації мікроорганізмів по здатності ферментувати вуглеводи 35962 

87 Олія імерсійна 

100мл 

фл. 1 Використовується для апохроматичних і ахроматичних об’єктивів мікроскопів усіх видів. Зовнішній вигляд – прозора 

безбарвна рідина із слабким жовтуватим відтінком. 

62690 

88 Диски з 

бацитрацином S 

№ 100 

шт. 1 Диски № 100 у флаконах. Використовуються для ідентифікації стрептококі групи А. 43042 

89 Диски з 

оптохіном № 100 

шт. 1 Диски №100. Призначені для ідентифікації  Streptococcus pneumonie. 36085 

90 Сечовина ЧДА кг 0,100 Кваліфікація чда. Масова доля основної речовини не менше 99,8 %. 33354 

91 Натрій 

хлористий чда 

кг 2 Формула NaCl. Термін зберігання 2роки. Кваліфікація «чда». Масова частка діючої речовини 99,71%. 33354 

92 Бромтимоловий 

синій в/р чда 

кг 0,050 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 3роки. Зовнішній вигляд – порошок, розчинний у воді. 33354 

93 Середовище 

гемокультур 

(аеро-анаеро) 

LQ-012 

пак. 6 Для виділення анаеробних гемокультур. 35962 

94 Натрій 

хлористий чда 

кг 3 Формула NaCl. Термін зберігання 2роки. Кваліфікація «чда». Масова частка діючої речовини 99,71%. 33354 

95 Формалін 37% кг 50 Прозора безбарвна  або  голубувата рідина. Марка А. Концентрація 37%. Ємність 5 кг. 57753 

96 Гематоксилін кг 0,050 Класифікація  «чда». Порошок  бежевого кольору. Масова частка сухої речовини не менше 99,0%. Термін придатності 3 

роки. 

33354 

97 Еозин Na чда кг 0,050 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 3 роки. Масова частка основної речовини 80,0%. 33354 

98 Диметилбензол-

орто лаб. (О-

ксилол) 1л 

л 50 Безбарвна рідина. Термін зберігання 2 роки. Масова частка діючої речовини 98,5%. 33354 

99 Хлороформ 

фарм  1,5кг 

кг 150 Класифікація «фарм». Термін придатності 2 роки. Чистота не менше 99,98%. 33354 

100 Кислота оцтова 

крижана хч 1л 

л 1 Органічна сполука, одноосновна карбонова кислота складу CH3COOH. Безбарвна рідина із різким запахом. Температура 

плавлення чистої кислоти дещо нижча від кімнатної температури, при замерзанні вона перетворюється на безбарвні 

кристали (льодяна оцтова кислота).  

Пляшка 1,0 кг. 

33354 

101 Еозин БА кг 0,030 Порошок  червоного  кольору. Термін придатності 3 роки. 33354 

102 Нейтральний 

червоний 

кг 0,030 Кваліфікація «чда». Фарбник, інтервал рН переходу від червоного до жовтого 6,8-8,0. Термін придатності 1 рік. 33354 

103 Натрій 

тетраборнокисли

й 5-водн ч 

кг 0,100 Класифікація  «ч». Масова частка основної  речовини не менше 99,5%. Термін придатності 3 роки. 33354 

104 Натрій 

хлористий чда 

кг 0,100 Формула NaCl. Термін зберігання 2роки. Кваліфікація «чда». Масова частка діючої речовини 99,71%. 33354 



105 Азур-еозин по 

Романовському з 

буф. 1л 

л 2 Розчин призначений для фарбування форменних елементів крові людини.                                                                                      

Склад:                                                                                                   

1. Концентрований розчин Азур-еозину в суміші метанолу та гліцерину – 1фл з 1л.                                                                         

2. Концентрований розчин фосфатного буфера для розведення фарбника та приготування промиваючого розчину – 1фл з 

10мл. 

44946 

106 Еозин 

метилен.син.по 

Май-Грюнвальду 

1л 

л 1 Фарбник-фіксатор призначений для попереднього забарвлення і фіксації препаратів крові. 42959 

107 Декафан лейко 

№ 50 

шт. 6 Ручний метод,10 параметрів аналізу сечі: питома вага, лейкоцити, кров, рН, кетони нітрити, глюкоза, білок, білірубін, 

уробілиноген. 

54514 

108 Гемоглобін-800 з 

калібр. 

пак. 1 Вимірювання на ФЕК, ручний метод. Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну геміглобінціанідним 

методом. Призначений для визначення концентрації гемоглобіну в крові людини.                                                                          

Склад:                                                                                                        

- Ацетонціангідрин,1,0мл – 2амп;                                                             

- Суха суміш реактивів, 2,4 – 2амп;                                                    

- Калібрувальний розчин гемоглобін ціаніду, 5мл – 1амп.               

- Інструкція – 1шт. 

55872 

109 Олія імерсійна 

100мл 

фл. 1 Використовується для апохроматичних і ахроматичних об’єктивів мікроскопів усіх видів. Зовнішній вигляд – прозора 

безбарвна рідина із слабким жовтуватим відтінком. 

62690 

110 Перекис водню 

35 %  5,0кг 

кг 700 Водню пероксид стабілізований  медичний ІІ концентрація 35%. Ємність 5 кг. 45058 

111 Кислота 

мурашина 85% 

фас.5,6кг 

кг 56 Формула НСООН. Кваліфікація «ч». Гарантійний термін зберігання 1 рік. Вміст основної речовини не менше 85%. 

Зовнішній вигляд – прозора рідина. 

33354 

112 Стерілан 180-60 

№1000 

пак. 5 Смужки індикаторні для візуального  контролю якості стерилізації 36788 

113 Стерілан 132-20 

Уп №1000 

пак. 10 Смужки індикаторні для візуального  контролю якості стерилізації 36788 

114 Індикатор Інтест 

134/7 №1000 

шт. 1 Клас-4. Термін придатності – 3роки. Використовується для швидкого візуального контролю  дотримання  критичних 

змінних парової стерилізації. 

36788 

115 АЧТЧ, сухий 

Dia-PTT   71030 

шт. 1 Використовується для визначення активованого часткового тромбопластинового часу. 45787 

116 Контрольна 

плазма Dia-

Control І-ІІ 91010 

5*1мл 

пак. 1 Контрольна плазма для показників ПЧ,АЧТЧ,ТЧ (тільки Cont I) Фібриноген, АТ ІІІ 55866 

117 Кальцію хлорид 

0,025М Dia-

CaCI2 

наб. 1 Використовується для скринінгового дослідження активованого часткового тромбопластинового часу. 55982 

118 Кислота 

сульфосаліцилов

а ЧДА 

кг 0,500 Хімічна формула: C7H6O6S * 2H2O. Білий кристалічний порошок; необмежено розчинний у воді, етанолі, ацетоні, 

діетиловому ефірі. 

33354 



119 Фуксін основний 

д/МБЦ ЧДА 

кг 0,050 Кваліфікація «чда». Слаборозчинний у воді, добрерозчинний у спирті. 33354 

120 Гліцерин фарм.  

1,26кг 1л 

кг 1,26 Безбарвна рідина. Кваліфікація «фарм». Термін зберігання 1 рік. Масова частка основної речовини 99,8%. 

Фасовка  1,26 кг. 

33354 

121 Бензедин 

основной чда 

кг 0,010 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 1 рік. Масова частка діючої речовини 99,5%. 33354 

122 РетикулоФарб 

(диференційне 

забарвлення 

ретикулоцитів і 

еритроцитів 

крові) 50мл 

наб. 1 Набір призначений для диференціального забарвлення ретикулоцитів у крові. Об’єм розчину 50мл. Набір розрахований 

на проведення 1000 аналізів.                                                            

Склад набору:                                                                                             

1. Розчин брильянтового крезилового синього – 1фл з 50мл. 

53587 

123 Азур-еозин по 

Романовському  

1л 

л 25 Розчин призначений для фарбування форменних елементів крові людини. Зовнішній вигляд – в’язка рідина темно-

синього кольору. 

44946 

124 Еозин метилен. 

син.по Май-

Грюнвальду  

фас.0,75 кг 

бут.1л 

л 35 Фарбник-фіксатор призначений для попереднього забарвлення і фіксації препаратів крові. Зовнішній вигляд – рухлива 

рідина темно-синього кольору. 

42959 

125 Натрій 

хлористий чда 

кг 2 Формула NaCl. Термін зберігання 2роки. Кваліфікація «чда». Масова частка діючої речовини 99,71%. 33354 

126 Натрій 

лимон.кислий 3-

х зам ЧДА 

кг 0,500 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 2 роки. Масова частка діючої речовини 99,0%. Зовнішній вигляд – білі кристали. 33354 

127 Крохмал 

водорозчинний 

чда 

кг 0,500 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 3 роки. Зовнішній вигляд – білий порошок. 33354 

128 Кристалічний 

фіолетовий ЧДА 

кг 0,100 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 3 роки. Зовнішній вигляд – блискучі білі кристали. 33354 

129 Метиленовий 

голубий 

водорозч. чда 

кг 0,100 Кваліфікація «чда». Термін зберігання 2 роки. Вміст основної речовини 98%. 33354 

130 Олія імерсійна 

100мл 

фл. 3 Використовується для апохроматичних і ахроматичних об’єктивів мікроскопів усіх видів. Зовнішній вигляд – прозора 

безбарвна рідина із слабким жовтуватим відтінком. 

62690 

131 Фільтр обез. 

150мм с/ст. 

№100 

пак. 20 Фільтри обеззолені синя стрічка. Діаметр 150мм. Маса золи 1ф, гр. не більше 0,00017-0,0016. Повинні мати нейтральне 

рН. Маса бумаги площиною  1 м
2  

-70+/-3. Фільтрувальна властивість, С, не більше 45,0. Супротив продавлювання в 

вологому стані ,кПа, не менше 6. Берегти від вологи. 

45522 

132 Ацетонтест №25 пак. 8 Індикаторні смужки одноразового використання, призначені для визначення концентрації кетонових тіл в сечі людини, за 

допомогою кольорової шкали, нанесеної на етикетку. 

30226 

133 Глюкотест №25 пак. 20 Індикаторні смужки одноразового використання, призначені для визначення концентрації глюкози в сечі людини, за 

допомогою кольорової шкали, нанесеної на етикетку. 

30226 

134 Папір наб. 4 Призначені для визначення рН рідин, в діапазоні 0-12 за домогою шкали нанесеної на етикетку. Крок 1 одиниця рН. В 30226 



універсальний  

індик.рН 0-12 

упаковці 100 шт. 

135 Тест-смужки 

CareSens-N №50 

шт. 20 Тест-смужки одноразового використання, призначені для кількісного визначення рівня глюкози у свіжій капілярній крові. 

Використовуються лише з глюкометром  Care Sens-N. В упаковці 50 смужок. 

30854 

136 Люис-тест 500 

виз. набір 1 

комплект 1 

наб. 3 Набір реагентів для визначення асоційованих з сифілісом реагінових антитіл в зразках сироватки (плазми) крові, ліквору 

людини (незабарвлена суспензія).  Набір розрахований на проведення не менше 500 визначень на склі в реакції 

мікропреципітації асоційованих з сифілісом реагінових антитіл, включаючи дослідження контрольних зразків.  Форма 

випуску:   Кардіоліпіновий антиген, суспензія, що містить кардіоліпін, лецитин, холестерин з додаванням холін-хлориду, 

ЕДТА (стабілізатор), тімеросал (консервант). Позитивний контрольний зразок, що містить реагінові антитіла до 

антигенів T. Pallidum, інактивований. 

30687 

137 Люис-тест 1000 

виз. набір 1 

комплект 2 

наб. 9 Набір реагентів для визначення асоційованих з сифілісом реагінових антитіл. Набір розрахований на проведення не 

менше 1000 визначень. Додатково набір повинен бути укомплектований пластмасовими піпетками (крапельницями) для 

дозування КА. 

30687 

138 Тест швид. 

НВsАg д/в 

гепатиту В 

комплект W003-

С 

шт. 650 Чутливість: дорівнює 100,00%. Специфічність: не нижче 99,00%. 

Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними 

складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, 

скарифікатором та спиртовою серветкою, інструкцією українською мовою. 

30829 

139 Тест швид. НСV 

д/в гепатиту C  

комплект W005-

C 

шт. 650 Чутливість: дорівнює 100,00%. Специфічність: не нижче 99,00%. 

Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними 

складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, 

скарифікатором та спиртовою серветкою, інструкцією українською мовою. 

30829 

140 Тест швид. для 

визначення 

простато-

специфічного 

антигену PSA 

шт. 500 Чутливість: дорівнює 100,00%. Специфічність: не нижче 99,00%. 

Тест – системи мають формат тест-касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними 

складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, 

скарифікатором та спиртовою серветкою, інструкцією українською мовою. 

30511 

141 Тест швид. 

Тroponin І , 

комплект 

шт. 50 Чутливість: дорівнює 100,00%. Специфічність: не нижче 99,00%. 

Тест – системи мають формат тест-касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними 

складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, 

скарифікатором та спиртовою серветкою, інструкцією українською мовою. 

53998 

142 Тест швид. НІV 

1/2 д/в ВІЛ-

інф.1/2 комплект 

шт. 1000 Чутливість: дорівнює 100,00%. Специфічність: не нижче 99,00%. 

Тест – системи мають формат тест-касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними 

складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, 

скарифікатором та спиртовою серветкою, інструкцією українською мовою. 

30833 

143 Термоетикетка 

40х25 намотка 

1000 шт. 

шт. 100 Застосовується для маркування пробірок на аналізи та направлень. Етикетка має намотку в 1000 штук (більше намотка не 

підходить для принтера!). Етикетки в намотці  призначені для термопринтерів. Стрічка виходить із європейського 

матеріалу і відповідає всім високим вимогам і санітарним нормам України. 

47823 

 


