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№
з/п Н айм ен уванн я  товару Одиниця

виміру Кількість Ціна Сума

1 17500 Калоприм. стомічний 
однокомпонентний відкитий 
.непрозорий

уп
100 2000,00 200000,00

2 17501 Калоприймач стомічний 
однокомпонентний прозорий 
.відкритий

fir

уп
12 1995,00 23940,00

3 15580 Калопр. стомічний 
однокомпонентний відкритий 
непрозорий

уп
24 3180,00 76320,00

4 Сечоприймач,2л уп 100 13,00 1300,00
5 Абсорбуючий порошок шт 50 280,00 14000,00
6 Паста для тіла шт 52 300,00 15600,00

Загальна сума закупівлі складає: 331 160,00 грн. (триста тридцять одна тисяча сто
шістдесят грн. 00 коп.)

Медико-технічні вимоги

№ з/п Найменування товару Медико-технічні вимоги
1 17500

Калоприм.стоміч.однок. 
відкр.непроз.

Кал оприймач 17500 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.

2 17501 Кал оприймач 
стоміч.однок проз.відкр

Калоприймач 17501 стомічний однокомпонентний відкритий 
прозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної | 
структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. 
Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з , ' | 
нетканого матеріалу. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на ]
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t
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.

3 15580Калопр.стомич.однок 
ом. открьіт.н/прозрач.

Калоприймач 15580 стомічний однокомпонентний відкритий 
непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивнг.ї 
структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену а 
вкритий нетканим матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати 
індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вуй ка", 
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.

4 С ечоприймач,2л Сечоприймач (для дорослих)
Для збору сечі у дорослих.
Прозорі стінки мішка об’єм не менше 2 000 мл. 
Довжина мішка не менше 300мм.
Довга гнучка трубка довжиною не менше 900 мм. 
Мінімальний діаметр трубки не менше 5,0 мм. 
Конічний конектор з копачком на кінці трубки. 
Підходити до любого розміру і типу катетера. 
Складається з:

мііика для збору сечі; 
клапана зливу; 
з ’єднувальної трубки.

Клапан зворотного току сечі.
Виготовлений з м’якого полівінілхлориду. 
Стерильний, апірогенний та нетоксичний.
Для одноразового використання.
Індивідуальне пакування.
Відповідає вимогам стандарту ISO 8669-2.

5 Абсорбуючий порошок Абсорбуючий порошок (пудра) 1907, 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.

6 Паста для тіла Герметизуюча паста 2650, що використовується для вирівнювання 
шкіри навколо стоми та герметизації калоприймачів. Паста повинна 
запобігати підтіканню під пластину калоприймача та попереджувати ? 
подразнення шкіри. Паста повинна бути гідорофільною.
Вага 1 туби не менше 60 г.

Лікар-нарколог Віктор КОВАЛЕНКО


