
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№п/п Назва
Одиниця
виміру

Медико-технічні вимоги Кількість

1

Канюля інфузійна 22 G 0,9*25 
мм 

шт Має бути стерильною. Розмір голки має бути 22 G 0,9*25 мм.  
Ін'єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. Канюля 
повинна мати насадку з клапаном. Клапан повинен забезпечувати 
герметичність канюлі. Індивідуальне пакування повинне бути 
цілісним

300

2

Система для вливаня 
кровозамінників та інфузійних 
розчинів(без ДЕГФ)

шт Провідна трубка повинна бути виготовлена з ПВХ без ДЕГФ , має 
бути достатньо прозорою. Крапельна камера і крапельниця мають 
бути виготовлені з ПВХ без ДЕГФ. Крапельна камера повинна 
дозволяти постійно спостерігати падіння краплі.  В комплекті до 
пристрою для інфузій повинна міститися фіксуюча стрічка. Розмір її 
3,5*7 см. В комплекті до пристрою для інфузій повинна міститися 
повітряна голка з фільтром. Мембрана повітряного фільтру має бути 
0,15-0,20 мкм.

5 000

3

Шприц 2 мл луєр 
двохкомпонентний з голкою 
0,6*32 мм

шт Повинен складатися з ціліндру і поршню. Випускаються із основною
голкою, на яку одягнутий захисний ковпачок. Конічний наконечник 
шприца повинен відповідати стандарту Луєр 6%. Повинен мати 
номінальну місткість 2 мл. Повинен витримувати випробування на 
стерильність. Індивідуальне пакування має бути цілісним

6 000

4

Шприц 5 ml (мл) луєр 
двохкомпонентний ін'єкційний 
одноразового застосування з 
двома голками 0,7х38 mm (мм) 
(22Gх1 1/2")/0,7х38 mm (мм) 
(22Gх1 1/2" безпечна голка)

шт Шприц двохкомпонентний 5 мл. ін’єкційний, що в складі блістеру 
містить 2 ін’єкційні голки:
* Ін’єкційна голка 0,7 х 38 мм (22Gx1 ½”);
* Безпечна ін’єкційна голка 0,7 х 38 мм (22Gx1 ½”).   Шприци 
двохкомпонентні повинні складатися із циліндра та поршня. Шприци
повинні випускатись: із основною (ін'єкційною) та додатковою 
(безпечною) голками. На одній голці повинні бути ковпачок, який 
надійно блокує голку та перешкоджає повторному відкриванні

2 000

5

Шприц 10 мл луєр 
двохкомпонентний  з голкою 
0,8*38 мм 

шт Повинен складатися з ціліндру і поршню. Випускаються із основною
голкою, на яку одягнутий захисний ковпачок.
Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луєр 
6%. Повинен мати номінальну місткість 10 мл. Повинен витримувати
випробування на стерильність
Індивідуальне пакування має бути цілісним

2 000

6

Шприц 20 мл луєр 
двохкомпонентний  з голкою 
0,8*38 мм 

шт Повинен складатися з ціліндру і поршню. Випускаються із основною
голкою, на яку одягнутий захисний ковпачок.
Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луєр 
6%. Повинен мати номінальну місткість 20 мл. Повинен витримувати
випробування на стерильність. Індивідуальне пакування має бути 
цілісним

5 000

7

Шприц 1 мл луєр 
трьохкомпонентний  з двома 
голками 0,5*13 мм /0,3*9 мм

шт Повинен складатися з ціліндру, поршню, ущільнювача на поршні. 
Випускаються із основною голкою та додатковою, на які одягнутий 
захисний ковпачок.
Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луєр 
6%. Повинен мати номінальну місткість 1 мл. Повинен витримувати 
випробування на стерильність
Індивідуальне пакування має бути цілісним

2 000

8

Комплект інєкційний, шприц 2 
мл з серветкою спиртовою

шт Комплект повинен містити: шприц 2 мл трьохкомпонентний з двома 
голками 0,6*32мм(23Gх1 1/4)/0,55х25мм(24Gх1") - 10 шт та серветка
із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим 
розчином,30х60 мм-20шт

176

9 Рукавички оглядові латексні 
нестерильні неприпудрені, 
розмір  S

пара Не повинні мати протікань
На кожному індивідуальному пакуванні, коробці з картону та ярлику 
гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: країна виробник, 
позначення виробника, адреса виробника, найменування та 
позначення виробу (нестерильні, нітрилові, оглядові, неприпудрені), 
символ "Номер партії", номер партії, термін придатності, умови 

10 000



зберігання, дата виготовлення, кількість

10

Рукавички оглядові латексні 
нестерильні неприпудрені, 
розмір  М

пара Не повинні мати протікань
На кожному індивідуальному пакуванні, коробці з картону та ярлику 
гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: країна виробник, 
позначення виробника, адреса виробника, найменування та 
позначення виробу (нестерильні, нітрилові, оглядові, неприпудрені), 
символ "Номер партії", номер партії, термін придатності, умови 
зберігання, дата виготовлення, кількість

20 000

11

Рукавички оглядові латексні 
нестерильні припудрені, розмір 
L

пара Не повинні мати протікань
На кожному індивідуальному пакуванні, коробці з картону та ярлику 
гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: країна виробник, 
позначення виробника, адреса виробника, найменування та 
позначення виробу (нестерильні, нітрилові, оглядові, неприпудрені), 
символ "Номер партії", номер партії, термін придатності, умови 
зберігання, дата виготовлення, кількість

5 000

Очікуванна сума        365 000,00 грн


