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ЗАЯВКА на 2022рік по КНП «ДЦПМСД№9»ДМР.

№
з/п Найменування товару

Одини
ЦІ
вимір

Кількіст
ь

Ціна за
од.

Сума

1

Калоприймач 17450 стомічний однокомпонентний 
№30
НК 024:2019: 31075 — Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, однокомпонентний

паков 84 2033,91 170848,44

2

Калоприймач однокомпонентний кат № 17500, №30 
НК 024:2019: 31075 — Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, однокомпонентний

паков 12 2268,00 27216,00

3

Калоприймач №13181 уростомний, пластини 10-45 
мм №5
НК 024:2019: 31071 — Клейова пластина остоми

паков 12 334,10 4009,20
і

4

Уростомний мішок №1758 50 мм №20 
НК 024:2019:31069 — Мішок уростомний 
багатокомпонентний

паков 12 1041,43
і

12497,16

5

Калоприймач 1693 стомічний двокомпонентний 
мішок №30
НК 024:2019: 31076 — Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, багатокомпонентний

паков 82 1494,01

І1
122508,82

6

Калоприймач 1779 стомічний двокомпонентний 
пластина №5
НК 024:2019: 31071 — Клейова пластина остоми

паков 58 310,76 18024,08

7

Уропрезерватив зовнішній 05205/5205 №30 
НК 024:2019: 45336 — Носивний сечоприймач з 
утримувачем сечі з кріпленням на пенісі

паков 25 1518,02 37950,50

8

Сечоприймач зі зливом 2000мл №1 
ЇЖ  024:2019: 58921 — Сечоприймач із зливним 
краном без кріплення до пацієнта, стерильний

паков 90 16,51 1485,90

9
Пелюшка поглинаюча, розмір 60x90 см №30 
НК 024:2019: 60709 — Пелюшка вбирає паков 40 369,36 14774,40

10
Підгузки для дорослих розмір L №30 
НК 024:2019: 11239 Підгузник для дорослих паков 200 509,20 101840,00

11
Підгузки для дорослих розмір М № 30 
НК 024:2019: 11239 -— Підгузник для дорослих паков 80 434,72 34777,60

12
Підгузки для дорослих розмір S № 30 
НК 024:2019: 11239 — Підгузник для дорослих паков 56 471,20 26387,20

!

13 Урологічні прокладки для чоловіків, рівень 3 паков 24 147,55 3541,20



НК 024:2019: 35817 — Прокладки для нетримання

14

Паста для тіла кат № 2650
НК 024:2019: 46207 — Перистомна / Навколоранева 
пов'язка

шт 6 342,00 2052,00

15

Абсорбуючий порошок кат №1907
НК 024:2019: 46207 — Перистомна / Навколоранева
пов'язка

шт 6 317,68 1906,08

16

15580 Калоприймач стомічний 
однокомнонентний мішок 10-76 м м (ш т)) N30 
НК 024:2019:31075 — Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, однокомпонентний

паков 12
3585,00 43020,00

Всього: 622838,58 грн. (шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять вісім гри. 58 коп.)

Медико-технічиі вимоги

№ Найменування товару Медико-технічні вимоги

1

Калоприймач 17450 
стомічний 
однокомпонентний 
№30
НК 024:2019: 31075 — 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 
однокомпонентний

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий, без 
фільтру.
Кожен калоприймач повинен мати індивідуальний затискач.
Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. 
Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що 
прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого 
матеріалу.
Отвір для вирізання:
Внутрішній -  10мм;
Зовнішній -70мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Пакування №30

2

Калоприймач 
однокомпонентний кат 
№ 17500, №30 

НК 024:2019: 31075 — 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 

однокомпонентний

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. 
Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. 
Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий 
нетканим матеріалом з обох боків.
Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - 
два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи 
мішка за допомогою липучої стрічки, повинен містити вбудований 
багатошаровий вугільний фільтр.
Отвір для вирізання:
Внутрішній -  12мм;
Зовнішній -75мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Пакування №30

3

Калоприймач № 13181 
уростомний, пластини 
10-45 мм №5 
НК 024:2019: 31071 — 

Клейова пластина 
остоми

Калоприймач стомічний двокомпонентний.
Пластина тривалого використання (Long Wear), на фланці розміщені 
"вушка" для кріплення поясу, фланець 50 мм 
Внутрішній — 10мм;
Зовнішній -  45 мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.
Пакування №5

4

Уростомний мішок 
№1758 50 мм №20 
НК 024:2019: 31069 — 

Мішок уростомний 
багатокомпонентний

Мішок уростомний (УРО), мішок відкритий прозорий, повинен 
містити вбудований антирефлюксний клапан, що запобігає 
зворотньому закиду сечі, діаметр фланцю 50 мм.

Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок



*

кріпиться на пластині.

Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.

Пакування №20

5

Калоприймач 1693 
стомічний
двокомпонентний мішок 
№30

НК 024:2019: 31076 — 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 

багатокомпонентний

Калоприймач стомічний двокомпонентний Алтерна - мішок 
Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, діаметр фланця для 
кріплення пластини 60 мм. Мішок, виготовлений з багатошарового 
поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову 
панель з нетканого матеріалу.
Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок 
кріпиться на пластині.
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.
Пакування №30

6

Калоприймач 1779 
стомічний 
двокомпонентний 
пластина №5 

НК 024:2019: 31071 — 
Клейова пластина 

остом и

Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина.
Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці 
пластини розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 60 
мм
Внутрішній -  10мм;
Зовнішній -  55 мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.
Пакування №5

7

Уропрезерватив 
зовнішній 05205/5205 
№30

НК 024:2019: 45336 — 
Носивний сечоприймач 

з утримувачем сечі з 
кріпленням на пенісі

Уропрезерватив зовнішній,що виготовлений із гіпоалергенного 
латексу, має потовщений гофрований зливний порт,що забезпечує 
безперебійний відтік сечі.навігь при сгинанні на 90 градусів.
На внутрішню поверхню широкої частини сечоприймача пенільного 

самоклеючого нанесений адгезив,що забезпечуєнадійне кріплення. 
Кожний сечоприймач пенільний знаходиться в індивідуальній 
упаковці.
Діаметр широкої частини 30мм.
Пакування №30

8

Сечоприймач зі зливом 
2000мл №1
НК 024:2019: 58921 — 
Сечоприймач із зливним 
краном без кріплення до 
пацієнта, стерильний

Сечоприймач повинен бути призначений для збору сечі у дорослих. 
Мочеприймач повинен бути стерильним.
Мочеприймач повинен мати перехідник мочеприемника стійкий до 
перегинів.
Мочеприймач повинен мати довжину дренажної трубки не менше 
90 см.
Мочеприймач повинен мати у мішку мочеприймача розміщений 
клапан зворотного потоку сечі, що запобігає потраплянню вмісту 
мочеприемника в сечовий міхур, що значно знижує ризик розвитку 
інфекції.
Мочеприймач повинен мати на мішку мочеприймача нанесене 
градуювання від 100 до 2000 мл, що дозволяє визначити обсяг вмісту. 
Мочеприймач повинен мати прозорі стінки мочеприймача, які 
дозволяють стежити за кольором вмісту.
Мочеприймач повинен мати в наявності зливний клапан, який 
дозволяє спорожнити мочеприймач для продовження терміну його 
використання.

9

Пелюшка поглинаюча, 
розмір 60x90 см №30 
НК 024:2019: 60709 — 

Пелюшка вбирає

Розмір 60x90см
Поглинання не менше - 1120 мл
Повинні бути:
- надійні;
- з високим рівнем поглинання рідини;



- зовнішній шар - виготовлений з мякого нетканого матеріалу;
- поглинаючий шар - виготовлений з целюлози;
- захисний шар - поліетіленова основа, яка запобігає наскрізному 
протіканню.
Пакування: 30 штук

*

10

Підгузки для дорослих 
розмір Ь №30 

НК 024:2019: 11239 — 
Підгузник для дорослих

Підгузки для дорослих, розмір L: 
поглинальна здатність не менше 2410 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 92-144;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар'єри та еластичні манжети з боків; 
Наявність 3-х еластичних резинок для щільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріаіів;
4 застібки.

11

Підгузки для дорослих 
розмір М № 30 
НК 024:2019: 11239 — 

Підгузник для дорослих

Підгузки для дорослих, розмір М; 
повинні бути:
поглинальна здатність не менше 2492 мл; 
обхват талії (см) не менше 80-125;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар (САП); 
Багаторазові 4 застібки;
Подвійний індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно 
змінити виріб;
Наявність еластичного поясу.

12

Підгузки для дорослих 
розмір Б № 30 

НК 024:2019: 11239 — 
Підгузник для дорослих

Підгузки для дорослих, розмір S, повинні бути: 
поглинальна здатність не менше 1539 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 58-85;
Пакування не менше ЗО штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар'єри та еластичні манжети з боків; 
Наявність 3-х еластичних резинок для щільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;
4 застібки.

13

Урологічні прокладки 
для чоловіків, рівень 3 
Ж  024:2019: 35817 — 
Прокладки для 
нетримання

Призначені для чоловіків з легкою формою нетримання сечі.
Пакування: 16 штук
Поглинаюча здатність не менш 710 мл.
Повинні мати розмір не менше 270 х 228
Урологічні прокладки для чоловіків повинні мати:
поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим
полімером (САП);
систему пейірал нації запаху;
клейкі смужки;
еластичні гумки.

14

Паста для тіла кат № 
2650
НК 024:2019: 46207 — 
Перистомна /

Герметизуюча паста, що використовується для вирівнювання шкіри 
навколо стоми та герметизації калоприймачів.

Паста повинна запобігати підтіканню під пластину калоприймача та



Навколоранева пов'язка попереджувати подразнення шкіри. Паста повинна бути 
гідорофільною.

Вага 1 туби не менше 60 г.

%

15

Абсорбуючий 
порошок кат №1907 
НК 024:2019: 46207 — 
Перистомна / 
Навколоранева пов'язка

Абсорбуючий порошок (пудра), що використовується для догляду за 
пошкодженою шкірою, попереджає подальші ускладнення шкіри, 
поглинає надлишкову вологу на шкірі навколо стоми, що дозволяє 
пластині калоприймача краще утримуватись на тілі.

Об'єм - не менше 25 гр.

16

15580 Калоприймач 
стомічний 
однокомпонентний 
мішок 10-76 мм(шпі)) 
N30
НК 024:2019: 31075 — 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 
одноком понентний

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. 
Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної структури. 
Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий 
нетканим матеріалом з обох боків.
Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - 

два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи 
мішка за допомогою липучої стрічки, містить вбудований 
багатошаровий вугільний фільтр.
Отвір для вирізання:
Внутрішній -  10 мм;
Зовнішній -76 мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Пакування №30

Віктор КОВАЛЕНКО


