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Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання 
 

№ Найменування виробу*, що 

закуповується 

Код НК 024:2019 Од. 

виміру 

К-ть Медико-технічні вимоги 

1 

Набір реагентів для визначення ДНК 

вірусу Епштейна-Барр методом 

полімеразної ланцюгової реакції в режимі 

реального часу R086(2)M-U Набір 

реагентів AmpliSens® EBV-screen/monitor-

FRT PCR kit Модель: варiант FRT-100 F, 

або еквівалент 

49653  Вірус Epstein-

Barr (EBV) 

нуклеїнова кислота 

IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот 

Набір (110 

досліджень) 
2 

Набір реагентів має бути призначений для виявлення і кількісного 

визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр (EBV) в клінічному 

матеріалі (плазма периферичної крові, амніотична рідина, 

спинномозкова рідина (ліквор), слина, змиви і мазки з ротоглотки, 

бронхоальвеолярний лаваж, цільна кров, лейкоцити крові, 

біоптати внутрішніх органів) методом полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією 

продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». У методиці 

повинен використовуватися метод «гарячого старту», який істотно 

знижує частоту неспецифічно затравлених реакцій. Комплект 

повинен бути розрахований на проведення 110 реакцій включаючи  

контролі. Усі реагенти повинні бути готові до використання та не 

потребувати відновлення. Температура використання 18–25°C. 

Стабільність при транспортуванні повинна бути незмінною при 

температурі 2-8⁰С до 5 днів. 

2 

Набір реагентів для виділення(екстракції) 

загальної РНК  їз зразків клітин та тканин 

K071(2)100-U   RIBO-prep nucleic acid 

extraction kit  Модель: варiант 100, або 

еквівалент 

52521 

Екстракція/ізоляція 

нуклеїнових кислот, 

набір IVD 

Набір (100 

визначень) 
8 

Набір має бути призначений для екстракції тотальної РНК/ДНК з 

клінічного матеріалу (плазми периферійної крові, ліквору, 

амніотичної рідини, мазків з носа, зіва та слини) методом 

преципитації. Він має включати ряд розчинів: для лізису, для 

преципітації, для відмивання, а також РНК-буфер. Повинен бути 

розрахований на екстракцію ДНК не менш як зі 100 проб, 

включаючи контролі. Температура використання 18–25°C. 

Стабільність при транспортуванні повинна бути незмінною при 

температурі 2-8⁰С до 5 днів. 

3 Набір реагентів для виявлення ДНК 

Herpes simplex virus 1 та 2 типу методом 

полімеразної ланцюгової реакції у 

реальному часі «HSV 1,2-ПЛР»  R015(1)2-

U Набір реагентів AmpliSens® HSV I, II-

FRT PCR kit  Модель:  варiант FRT, або 

49539 Вірус простого 

герпесу 1 і 2 (HSV1 і 

2) нуклеїнова 

кислота IVD, набір, 

аналіз нуклеїнових 

кислот (NAT) 

Набір (110 

визначень) 
2 

Набір реагентів має бути призначений для якісного виявлення 

ДНК Herpes simplex virus I та II генотипів (HSV I, II) в клінічному 

матеріалі (мазки, взяті з урогенітального тракту, прямої кишки, 

ротоглотки; відокремлюване бульбашкового висипу та ерозивно-

виразкових уражень шкіри і слизових оболонок; цільна кров, 

спинномозкова рідина) методом полімеразної ланцюгової реакції 



еквівалент (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів 

ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути 

розрахований на не менше як 110 реакцій, включаючи контролі. 

ПЛР-суміш повинна бути готова до використання (у рідкому стані 

та не потребувати відновлення) та розкапана по індивідуальним 

пробіркам. Температура використання 18–25°C. Стабільність при 

транспортуванні повинна бути незмінною при температурі 2-8⁰С 

до 5 днів. 

4 

R014(1)2-U   Набір реагентів AmpliSens® 

Chlamydia trachomatis-FRT PCR kit  

Модель: варiант FRT, або еквівалент 

47320 Chlamydia 

trachomatis, 

нуклеїнова кислота 

IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот 

Набір (110 

визначень) 
2 

Набір реагентів має бути призначений для якісного виявлення 

ДНК Chlamydia trachomatis в клінічному матеріалі (мазки, взяті з 

урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з 

кон’юнктиви очей; зразки сечі; і секрет передміхурової залози) 

методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-

флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі 

«реального часу». Повинен бути розрахований на не менше як 110 

реакцій, включаючи контролі. ПЛР-суміш повинна бути готова до 

використання (у рідкому стані та не потребувати відновлення) та 

розкапана по індивідуальним пробіркам. Температура 

використання 18–25°C. Стабільність при транспортуванні повинна 

бути незмінною при температурі 2-8⁰С до 5 днів. 

5 

R167(1)2-U Набір реагентів AmpliSens® 

U.parvum / U.urealyticum-FRT PCR kit   

Модель: варiант FRT, або еквівалент 

51826 Ureaplasma 

urealyticum 

нуклеїнові кислоти 

IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот 

Набір (110 

визначень) 
1 

Набір має бути призначений для якісного виявлення ДНК 

Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum в клінічному матеріалі 

(мазки, взяті з урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки; 

виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової 

залози) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 

гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації 

в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не 

менше як 110 реакцій, включаючи контролі. ПЛР-суміш повинна 

бути готова до використання (у рідкому стані та не потребувати 

відновлення) та розкапана по індивідуальним пробіркам. 

Температура використання 18–25°C. Стабільність при 

транспортуванні повинна бути незмінною при температурі 2-8⁰С 

до 5 днів. 

6 

R063(2)2G-U Набір реагентів AmpliSens® 

HPV 16/18- FRT PCR kit Модель: варiант 

FRT, або еквівалент 

49994 Папіломавірус 

людини (HPV) 

нуклеїнова кислота 

IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот 

Набір (110 

визначень) 
2 

Набір має бути призначений призначений для визначення (у 

кількісному та якісному форматі) і диференціації ДНК вірусів 

папіломи людини (HPV) 16 і 18 генотипів в клінічному матеріалі 

(зішкріб зі слизових оболонок урогенітального тракту) шляхом 

ампліфікації специфічного фрагмента ДНК даного мікроорганізму 

методом ПЛР з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією 



продуктів ампліфікації в режимі «реального часу».  Повинен бути 

розрахований на не менше як 110 реакцій, включаючи контролі. 

ПЛР-суміш повинна бути готова до використання (у рідкому стані 

та не потребувати відновлення) та розкапана по індивідуальним 

пробіркам. Температура використання 18–25°C. Стабільність при 

транспортуванні повинна бути незмінною при температурі 2-8⁰С 

до 5 днів. 

7 

R019(4)-U Н-ір реагентів AmpliSens® 

HCV-FRT PCR kit Модель: варіант FRT, 

або еквівалент 

30742 Набір для 

виявлення 

нуклеїнових кислот  

вірусу гепатиту С  

Набір (112 

визначень) 
2 

Набір реагентів має бути призначеним для якісного виявлення 

РНК вірусу гепатиту С (HCV) в біологічному матеріалі (плазма 

крові) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 

гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації 

в режимі «реального часу». У методиці повинен 

використовуватися метод «гарячого старту», який істотно знижує 

частоту неспецифічно затравлених реакцій. Комплект повинен 

бути розрахований на проведення 112 реакцій включаючи 

контролі. Усі реагенти повинні бути готові до використання та не 

потребувати відновлення. Температура використання 18–25°C. 

Стабільність при транспортуванні повинна бути незмінною при 

температурі 2-8⁰С до 5 днів. 

8 

Набір реагентів для якісного виявлення 

ДНК к вірусу гепатиту В методом 

полімеразної ланцюгової реакції в режимі 

реального часу R030(4)-U   Набір 

реагентів AmpliSens® HBV-FRT PCR kit 

Модель: варiант FRT, або еквівалент 

63157 Вірус 

поверхневого 

антигену вірусу 

гепатиту В, 

нуклеїнова кислота 

ІВД, набір, метод 

нуклеїнової кислоти 

(МНК) 

Набір (112 

визначень) 
2 

Набір реагентів має бути призначений для якісного виявлення 

ДНК вірусу гепатиту B (HBV) в біологічному матеріалі (плазма 

крові) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 

гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації 

в режимі «реального часу».  У методиці повинен 

використовуватися метод «гарячого старту», який істотно знижує 

частоту неспецифічно затравлених реакцій. Комплект повинен 

бути розрахований на проведення 112 реакцій включаючи 

контролі.  Усі реагенти повинні бути готові до використання та не 

потребувати відновлення. Температура використання 18–25°C. 

Стабільність при транспортуванні повинна бути незмінною при  

температурі 2-8⁰С до 5 днів. 

9 

Набір реагентів для виявлення ДНК 

мікобактерій туберкульозного комплексу 

методом полімеразної ланцюгової реакції 

в режимі реального часу R107(4)-U   Набір 

реагентів AmpliSens® MTC-FRT PCR kit   

Модель:  варiант FRT, або еквівалент 

51149 Множинні 

мікроорганізми 

мікобактерій 

нуклеїнова кислота 

IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот  

Набір (55 

визначень) 
2 

Набір реагентів повинен бути призначений  призначений для 

якісного виявлення ДНК мікобактерій туберкульозу (МБТ) – 

Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), включаючи M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti, М. 

pinipedii , в клінічних матеріалах, культурах мікроорганізмів та 

об’єктах навколишнього середовища методом полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною 

детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу. У 



методиці повинен використовуватися метод «гарячого старту», 

який істотно знижує частоту неспецифічно затравлених реакцій. 

Комплект повинен бути розрахований на проведення 55 реакцій, 

включаючи контролі.. Усі реагенти повинні бути готові до 

використання та не потребувати відновлення. Стабільність при 

транспортуванні повинна бути незмінною при температурі 2-8⁰С 

до 5 днів. 

10 

K036(2)100-U ДНК сорб АМ 100 

(виділення ДНК урогенітальних інфекцій), 

або еквівалент 

52521 Екстракція/ 

ізоляція нуклеїнових 

кислот, набір IVD 

Набір (100 

визначень) 
5 

Набір реагентів має бути призначений для екстракції та очищення 

ДНК з клінічного матеріалу (зіскрібки та відокремлюване 

урогенітального тракту, мазки з ротоглотки, прямої кишки, 

кон’юнктиви, ерозивно-виразкові елементи слизових оболонок та 

шкіри, сеча). Повинен бути розрахований на не менше як 100 

реакцій, включаючи контролі. Температура зберігання 2–25°C. 

 

 

 


