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Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

33690000-3 Лікарські засоби різні 

 
 

№ 

п/п 

Найменування НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" Од. 

виміру 

Кільк. 

1 АВХ MINIDIL LMG 20Л ізотопічний розчин, 

(20 літрів) (HORIBA ABX SAS France) 

58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні системи 

Шт. 10 

2 АВХ MINILYSE LMG 1Л лізуючий розчин, (1 

літр) (HORIBA ABX SAS France) 

61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД Шт. 5 

3 АВХ CLEANER 1Л миючий розчин, (1 літр) 

(HORIBA ABX SAS France) 

59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматизованих систем 

Шт. 10 

4 АВХ MINOCLAIR 0,5Л, очищуючий розчин 

(HORIBA ABX SAS France) 

59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматизованих систем 

Шт. 2 

5 ABX MINOTROL 16 2N, розчин для контролю. 

(HORIBA ABX SAS France) 

55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал Шт. 11 

6 Програма зовнішньої оцінки якості 

PREVECAL - Біохімія (12 x 5 мл) - людська. 

BioSystems 

30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці Уп. 1 

7 Білірубін загальний, 4х50мм, BioSystems 53229 - Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз Уп. 3 

8 АлАт,  1 x 500 мл, BioSystems 38556- Набір аланін-амінотрансферази Уп. 3 

9 АсАт,  1 x 500 мл, BioSystems 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, 

ферментний спектрофотометричний аналіз 

Уп. 3 

10 Лужна фосфатаза 5 x 100 мл, BioSystems 52928 - Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз 

Уп. 2 

11 γ - Глутамілтрансфераза (γ-GT) 1 х 300 мл, 

BioSystems 

53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз 

Уп. 4 

12 α – Амілаза, 1х150мл, BioSystems 52943 - Ізофермени амілази IVD, реагент Уп. 4 

13 Холестерин 1 x500 мл, BioSystems 53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз 

Уп. 2 

14 Холестерин HDL прямий (1 x 80 мл), 

BioSystems 

53391 - Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, 

ферментний спектрофотометричний аналіз 

Уп. 30 

15 Тригліцериди 1 x 500 мл, BioSystems 53460 - Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний 

аналіз 

Уп. 2 



16 Кальцій-Арсеназо,1х200мл, (11570), 

BioSystems 

45789 - Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз Уп. 1 

17 Фосфор, 1х170мл, BioSystems 52891 - Неорганічний фосфат (PO43-) IVD, реагент Уп. 1 

18 Глюкоза, 1х1000мл,  BioSystems 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз Уп. 2 

19 Білок загальний 1 x 250 мл, BioSystems 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз Уп. 1 

20 Альбумін, 1 x 250 мл, BioSystems 53599 - Альбумін IVD, реагент Уп. 1 

21 Креатинін 1 x 1000 мл, BioSystems 53252 - Креатинін IVD, реагент Уп. 2 

22 Сечовина, 1 x 500 мл, BioSystems 53590 - Сечовина (Urea) IVD, реагент Уп. 1 

23 Сечова кислота, 1 x 200 мл, BioSystems 53586 - Сечова кислота IVD, реагент Уп. 2 

24 Білірубін Прямий (1 х 250 мл),  BioSystems 53233 - Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, 

спектрофотометричний аналіз 

Уп. 1 

25 C-реактивний білок (CРБ) – Slide (150 тестів ), 

BioSystems 

53707 - C-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент Уп. 2 

26 Ревматоїдний фактор (RF) – Slide (150 тестів), 

BioSystems 

55113 - Ревматоїдний фактор IVD, реагент Уп. 1 

27 Антистрептолізин O (ASO) – Slide (150 тестів), 

BioSystems 
37756 -  Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізину О 

Уп. 1 

28 Холінестераза 1 x50 мл, BioSystems 38506 - Комплект для вимірювання холінестерази Уп. 1 

29 Реакційні ротори для біохімічного 

автоматичного аналізатора "А-15" 

61032 - Кювети для лабораторного аналізатора ІВД , одноразового   

використання 

Шт. 10 

30 Концентрований миючий розчин, 100 мл, 

BioSystems 

59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / 

полуавтоматизованих систем 

Шт. 1 

31 Біохімічний калібратор (Human) (5 x 5 мл) 

BioSystems 

30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії Уп. 1 

32 Біохімічна контрольна сироватка (Human) І (5 x 

5 мл) BioSystems 

47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал Уп. 1 

33 Біохімічна контрольна сироватка (Human) ІІ (5 

x 5 мл) BioSystems 

41823 - Багатокомпонентний клінічний хімічний контроль, 

аналізований, абнормальний 

Уп. 1 

34 
Смужки біохімічні для аналізатора сечі 

54514 - численні аналіти сечі, набір, колориметрична тест смужка, 

експрес аналіз 

Уп. 70 

35 Набір реагентів для визначення С-реактивного 

білка (CRP) для  автоматичного біохімічного 

аналізатора 

53705 -  C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, 

нефелометричний/турбідиметричний аналіз 

Уп 3 

36 Набір калібраторів для визначення С-

реактивного білка для  автоматичного 
41838 -  С-реактивний білок (CRP) IVD, калібратор 

Уп 1 



біохімічного аналізатора 

37 Набір реагентів для визначення Анти-

стрептолізину О (ASO) для  автоматичного 

біохімічного аналізатора 

37756 -  Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізину О 

Уп 1 

38 Набір калібраторів для визначення Анти-

стрептолізину О (ASO) для  автоматичного 

біохімічного аналізатора 

46781 - Антистрептолізин O, антитіла, калібратор 

Уп 1 

39 Набір реагентів для визначення Ревматоїдного 

фактору (RF) для  автоматичного біохімічного 

аналізатора 

55111 -  Ревматоїдний фактор IVD, набір, нефелометричний / 

турбидиметричний аналіз 

Уп 1 

40 Набір калібраторів для визначення 

Ревматоїдного фактору (RF) для  

автоматичного біохімічного аналізатора 

42230 -  Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD 

Уп 1 

41 Набір контроль імунологічний для 

біохімічного аналізатора 

41823 - Багатокомпонентний клінічний хімічний контроль, 

аналізований, нормальний 

Уп 1 

 

 

№ Найменування Технічні вимоги до предмету закупівлі 

1 

АВХ MINIDIL LMG 20Л ізотопічний 

розчин, (20 літрів) (HORIBA ABX SAS 

France) 

1.До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Органічний буфер менше 1000 мл;                

Консервант менше 20 мл. 

2PH розчину повинен бути  

в діапазоні 7,0 ± 0,5. 

3.Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60 без додаткових 

налаштувань 

2 

АВХ MINILYSE LMG 1Л лізуючий 

розчин, (1 літр) (HORIBA ABX SAS 

France) 

1.До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Лізуюча речовина менше 1 мл;                               

Детергент менше 50 мл. 

2.PH розчину повинен бути 

 в діапазоні 10,17 ± 0,5. 

3.Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60  без 

додаткових налаштувань 

3 
АВХ CLEANER 1Л миючий розчин, (1 

літр) (HORIBA ABX SAS France) 

1.До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Органічний буфер менше 50 мл;  



Протеолітичний ензим менше 10 мл;             

Консервант менше 10 мл. 

2.PH розчину повинен бути  

в діапазоні 8,1 ± 0,5. 

3.Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60  без 

додаткових налаштувань 

4 

АВХ MINOCLAIR 0,5Л, очищуючий 

розчин (HORIBA ABX SAS France) 

1.До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

Агент хімічної очистки менше 25 мл;                       

Стабілізатор  менше 5 мл. 

2.PH розчину повинен бути  

в діапазоні 12,51 ± 0,5. 

3.Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60  без 

додаткових налаштувань 

5 

ABX MINOTROL 16 2N, розчин для 

контролю. (HORIBA ABX SAS France) 

1.В наборі 2 флакони. 

2.Контрольні значення не менше як для 15 параметрів, обов’язкова наявність таких параметрів 

лімфоцити, гранулоцити, моноцити 

3.Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60  без 

додаткових налаштувань 

4.Діапазон нормальних значень вимірювання для: 

WBC не більше ±0,8 109/L; 

Hct не більше ±2,5 %; 

MCV не більше ±4 fl; 

RDW не більше ±3 %. 

6 

Програма зовнішньої оцінки якості 

PREVECAL - Біохімія (12 x 5 мл) - 

людська. BioSystems 

1.Мають бути в наявності параметри: ALT, альбумін, альфа-амілаза, AST, білірубін (прямий і 

загальний), кальцій, хлориди, холестерин, холінестераза, холестерин-HDL, CK, креатинін, 

кислота фосфатаза, лужна фосфатаза, фосфор, глюкоза, гамма-GT, залізо, LDH, LDL-холестерин, 

ліпаза, магній, калій, загальні білки, натрій, тригліцериди, сіль сечової кислоти і сечовина.  

2.Кількість контрольних рівнів: 3. 

3. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань.  

7 

Білірубін загальний, 4х50мм, 

BioSystems 

1.Характеристика набору: Діазосульфонілова кислота, метод - інцева точка, рідкий біреактив.  

2.Межа визначення для загального білірубіну: не вище 0.03 мг/дл = 0.51 мкмоль/л.  

3.Межа лінійності не менше 20 мг/дл = 343 мкмоль/л. 

 4.Зберігати при 2-30ºC. Реагенти та стандарт стабільні до закінчення терміну придатності, 

зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці і запобіганні забрудненню під 

час використання. 



5. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

8 

АлАт,  1 x 500 мл, BioSystems 1.Характеристика набору: 2-оксиглютарат/ L-аланін, метод –кінетика, біреагент. 

2.Швидкість зменшення концентрації NADH.  

3.Межа визначення не вище  1.6 Од/л. 

4.Межа лінійності не менше 800 Од/л. 

5. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

9 

АсАт,  1 x 500 мл, BioSystems 1.Характеристика набору:2-оксиглютарат/ L-аспартат , метод- кінетика; рідкий біреагент.  

2.Швидкість зменшення концентрації NADH.  

3.Межа визначення не вище   1.67 Од/л.  

4.Межа лінійності не менше 800 Од/л. 

5. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

10 

Лужна фосфатаза 5 x 100 мл, BioSystems 1.Характеристика набору:2-аміно-2-метил-1-пропановий буфер, метод –кінетика, рідкий 

біреагент.  

2.Межа визначення не вище 1.0 Од/л = 0.017 мккат/л. 

3.Межа лінійності не менше 1200 Од/л = 20 мккат/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

11 

γ - Глутамілтрансфераза (γ-GT) 1 х 300 

мл, BioSystems 

1.Характеристика набору: Гліцилгліцин, метод-кінетика, рідкий біреагент. 

2.Межа визначення не вище 3.07 Од/л = 0.052 мккат/л.  

3.Межа лінійності не менше 600 Од/л = 10.0 мккат/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

12 

α – Амілаза, 1х150мл, BioSystems 1.Характеристика набору: Етилиден блокований субстрат, кінетика, рідкий біреагент.  

2.Межа визначення не вище  3.0 Од/л. 

3. Межа лінійності не менше 1300 Од/л для сироватки і плазми та 2600 Од/л для сечі.  

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

13 

Холестерин 1 x500 мл, BioSystems 1.Характеристика набору: Холестеролоксидаза/Пероксидаза, кінцева точка, рідкий монореагент. 

2.Межа визначення не вище 0,3 мг/дл = 0,008 ммоль/л.  

3.Межа лінійності не менше 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

14 Холестерин HDL прямий (1 x 80 мл), 1.Характеристика набору: Прямий метод без осадження, холестеролоксидаза /детергент; 



BioSystems фіксований час, рідкий біреагент. 

2.Межа визначення не вище 0.5 мг/дл = 0.01 ммоль/л.  

3.Межа лінійності не менше 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

15 

Тригліцериди 1 x 500 мл, BioSystems 1.Характеристика набору: Гліцеролфосфатоксидаза/ пероксидаза, кінцева точка;  

рідкий біреагент. 

2.Межа визначення не вище 1.6 мг/дл = 0.018 ммоль/л.  

3.Межа лінійності не менше  600 мг/дл = 6.78 ммоль/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

16 

Кальцій-Арсеназо,1х200мл, (11570), 

BioSystems 

1.Характеристика набору: Арсеназо III, кінцева точка; рідкий монореагент.  

2.Межа визначення не вище 0.2 мг/дл кальцію = 0.05 ммоль/л кальцію. 

3.Межа лінійності не менше 18 мг/дл кальцію = 4.5 ммоль/л кальцію. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

17 

Фосфор, 1х170мл, BioSystems 1.Характеристика набору: Фосфомолібдат/УФ, диференційний режим; рідкий біреагент.  

2.Межа визначення не вище 0.13 мг/дл=0.042 ммоль/л фосфору.  

3.Межа лінійності не менше 20 мг/дл фосфору = 6.46 ммоль/л фосфору. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

18 

Глюкоза, 1х1000мл,  BioSystems 1.Характеристика набору: Глюкозооксидазно-пероксидазний.  

Кінцева точка; рідкий монореагент.  

2.Межа визначення не вище 0.0126 ммоль/л. 

3. Межа лінійності не менше 27.5 ммоль/л.  

4.Термін зберігання реактиву після відкриття відповідає терміну придатності, вказаному на 

упаковці, при дотриманні умов, вказаних в інструкції. 

5. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

19 

Білок загальний 1 x 250 мл, BioSystems 1.Характеристика набору:Кінцева точка; рідкий монореагент.  

2.Межа визначення не вище 4.6 г/л. 

3. Межа  лінійності не менше150 г/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

20 
Альбумін, 1 x 250 мл, BioSystems 1.Характеристика набору: Бромкрезоловий зелений, кінцева точка; рідкий монореагент.  

2.Межа визначення не вище 1.1 г/л. 



3. Межа лінійності не менше 70 г/л.  

4.Термін зберігання реактиву після відкриття відповідає терміну придатності, вказаному на 

упаковці, при дотриманні умов, вказаних в інструкції. 

5. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

21 

Креатинін 1 x 1000 мл, BioSystems 1.Характеристика набрру:Лужний пікрат (метод Яффе). Двоточкова кінетика; рідкий біреагент.  

2.Межа визначення не вище 2.65 мкмоль/л. 

3.Межа лінійності не менше  1768 мкмоль/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

22 

Сечовина, 1 x 500 мл, BioSystems 1.Характеристика набору:Уреаза/ глутаматдегідрогеназа, фіксований час; рідкий біреагент.  

2.Межа визначення не вище 2.5 мг/дл сечовини = 1.17 мг/дл азоту = 0.42 ммоль/л сечовини. 

3. Межа лінійності не менше 300 мг/дл сечовини = 140 мг/дл азоту = 50 ммоль/л сечовини. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

23 

Сечова кислота, 1 x 200 мл, BioSystems 1.Характеристика набору:Уриказа/пероксидаза,  

кінцева точка; рідкий монореагент. 

2.Межа визначення не вище 0.02 мг/дл = 1.19 мкмоль/л. 

3.Межа  лінійності не менше 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

24 

Білірубін Прямий (1 х 250 мл),  

BioSystems 

1.Характеристика набору: Діазосульфонілова кислота. Кінцева точка: рідкий біреактив. 

2.Межа визначення не вище 0.02 мг/дл = 0.34 мкмоль/л. 

3.Лінійність не менше 20 мг/дл = 343 мкмоль/л.  

4.Зберігати при 2-30ºC.  

Реагенти та стандарт стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при 

зберіганні в щільно закритій упаковці і запобіганні забрудненню під час використання. 

5. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

25 

C-реактивний білок (CРБ) – Slide (150 

тестів ), BioSystems 

1.Характеристика набору: Латексаглютинація/антитіла до СРБ.  

Фіксований час, слайди. 150 тестів 

2. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

26 

Ревматоїдний фактор (RF) – Slide (150 

тестів), BioSystems 

1.Характеристика набору: Латексаглютинація/ гамма-глобулін.  

Фіксований час, слайди. 150 тестів 

2. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 



додаткових налаштувань. 

27 

Антистрептолізин O (ASO) – Slide (150 

тестів), BioSystems 

1.Характеристика набору: Латексаглютинація/Стрептолізин О. 

 Фіксований час, слайди. 

150 тестів 

2. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

28 

Холінестераза 1 x50 мл, BioSystems 1.Характеристика набору: Бутирілхолін, кінетика; рідкий біреагент.  

2.Межа визначення не вище 123 Од/л = 2.05 мккат/л.  

3.Межа лінійності не менше 25000 Од/л = 417 мккат/л. 

4. Мають бути пристосовані для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

29 

Реакційні ротори для біохімічного 

автоматичного аналізатора "А-15" 

1.Метакрилатний ротор на 120 реакційних комірок, довжина оптичного шляху 6 мм для  

використання на автоматичному біохімічному аналізаторі. 

2.Сумісні з аналізаторами А-15, BioSystems 

30 
Концентрований миючий розчин, 100 

мл, BioSystems 

1.Має бути сумісний з аналізаторами: А-15, BioSystems 

31 

Біохімічний калібратор (Human) (5 x 5 

мл) BioSystems 

1.Сироватка-ліофілізат з наявністю різних компонент при адекватних концентраціях для 

калібровки  вимірювальних процедур.  

Не менше 26 показників.уп./5фл. * 5 мл; людська (Human). 

2. Має бути пристосована для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

32 

Біохімічна контрольна сироватка 

(Human) І (5 x 5 мл) BioSystems 

1.Всі компоненти людського походження, негативні по HBs-антигену, по антитілах проти HCV і 

HIV.  

2.Сироватка дозволяє проводити контроль нормальних рівнів таких показників: ангіотензин 

перетворюючий фермент, кисла фосфатаза, альбумін, лужна фосфатаза, АЛТ, α-амілаза, А-

амілаза панкреатична, АСТ, білірубін загальний та прямий, кальцій, хлориди, холестерин, 

холестерин HDL , холестерин LDL , холін естераза, креатинкіназа, креатинін, глюкоза, ГГТ, 

залізо, лактат, ліпаза, ЛДГ, магній, фосфор, калій, білок (загальний), натрій, тригліцериди, 

сечовина, сечова кислота, цинк. 

3. Має бути пристосована для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

33 

Біохімічна контрольна сироватка 

(Human) ІІ (5 x 5 мл) BioSystems 

1.Всі компоненти людського походження, негативні по HBs-антигену , по антитілах проти HCV і 

HIV.  

2.Сироватка дозволяє проводити контроль патологічних рівнів таких показників: ангіотензин 

перетворюючий фермент, кисла фосфатаза, альбумін, лужна фосфатаза, АЛТ, α-амілаза, амілаза 

панкреатична , АСТ, білірубін загальний та прямий, кальцій, хлориди, холестерин, холестерин 



HDL , холестерин LDL , холін естераза, креатинкіназа, креатинін, глюкоза, ГГТ, залізо, лактат, 

ліпаза, ЛДГ, магній, фосфор, калій, білок (загальний), натрій, тригліцериди, сечовина, сечова 

кислота, цинк. 

3. Має бути пристосована для роботи з автоматичним біохімічним аналізатором А15 без 

додаткових налаштувань. 

34 Смужки біохімічні для аналізатора сечі 

1.Мають бути пристосовані для роботи з аналізатором сечі CL-50 Plus. 

2.  Мають бути призначеними для визначення наступних параметрів: лейкоцити, кетони, нітрити, 

уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, питома вага, рН і еритроцити. 

3. 1 упаковка має містити не менше 100 смужок. 

35 

Набір реагентів для визначення С-

реактивного білка (CRP) для  

автоматичного біохімічного аналізатора 

1.Мають бути призначені для кількісного визначення С-реактивного білка на автоматичних 

біохімічних аналізаторах за методом фіксованого часу. 

2. Склад набору – готові до використання реагенти. Регент 1 – 2х20 мл, реагент 2 – 2х20 мл.  

36 

Набір калібраторів для визначення С-

реактивного білка для  автоматичного 

біохімічного аналізатора 

1.Мають бути призначеними для калібровки наборів для визначення С-реактивного білку 

автоматичними біохімічними аналізаторами. 

2. Мають містити не менше 7 рівнів в мг/дл або мг/л. 

37 

Набір реагентів для визначення Анти-

стрептолізину О (ASO) для  

автоматичного біохімічного аналізатора 

1.Мають бути призначені для кількісного визначення антитіл до Анти-стрептолізину О (ASO) на 

автоматичних біохімічних аналізаторах імунотурбідиметричним методом. 

2. Склад набору – готові до використання реагенти. Регент 1 – 65 мл, реагент 2 – 18 мл. 

38 

Набір калібраторів для визначення 

Анти-стрептолізину О (ASO) для  

автоматичного біохімічного аналізатора 

1.Мають бути призначеними для калібровки наборів для визначення антитіл до Анти-

стрептолізину О (ASO) автоматичними біохімічними аналізаторами. 

2. Мають містити не менше 5 рівнів в од/мл. 

39 

Набір реагентів для визначення 

Ревматоїдного фактору (RF) для  

автоматичного біохімічного аналізатора 

1.Мають бути призначені для кількісного визначення Ревматоїдного фактору (RF) на 

автоматичних біохімічних аналізаторах імунотурбідиметричним методом. 

2. Склад набору – готові до використання реагенти. Регент 1 – 42 мл, реагент 2 – 16 мл. 

40 

Набір калібраторів для визначення 

Ревматоїдного фактору (RF) для  

автоматичного біохімічного аналізатора 

1.Мають бути призначеними для калібровки наборів для визначення Ревматоїдного фактору (RF) 

автоматичними біохімічними аналізаторами. 

2. Мають містити не менше 5 рівнів в од/мл. 

41 
Набір контроль імунологічний для 

біохімічного аналізатора 

1.Мультипараметрична контрольна сироватка для моніторінгу точності вимірюваних параметрів 

кількісним методом. 

2. Обов’язкова паспортизація для контролю Анти-стрептолізіну О, С-реактивного білку, 

Ревматоїдного фактору. 

3. Склад: 2 рівні, 2х2 мл кожен.  

 


