ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
01.03.2018 № 386
Номенклатура
лікарських засобів та медичних виробів за напрямом
«Закупівля медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу»

N
п/п
1

2

3

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0-1,1 м², AV-магістралі,
фістульні голки G17-19 (голки 2шт. :1 венозна голка, 1 артеріальна голка),
бікарбонатний картридж типу BiВag або еквівалент)
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор низькопоточний з площею
мембрани 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт. :1 венозна
голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент)
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2-1,4 м², AV-магістралі,
фістульні голки G17-19(голки 2шт. :1 венозна голка, 1 артеріальна голка),
бікарбонатний картридж типу BiВag або еквівалент)

Одиниця
вимір
комплект

комплект

комплект

4

Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF
(multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 10л
(Filtrate bag 10 L) або еквівалент

комплект

5

Набір для мембранного розділення плазми MPS P1 (multiFiltrate Kit MPS P1 dry) або
еквівалент, фільтраційний пакет на 10л (Filtrate bag 10 L) або еквівалент.

комплект

6

Набір для довготривалої гемодіафільтрації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF400) або
еквівалент.

комплект

7

Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію (мішок 5
літрів)

шт.

8

Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей (діалізатор
високопоточний з площею мембрани 0,6-0,7 м2, AV-магістралі, фістульні голки G1719 (голки 2шт. :1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу
BiBag або еквівалент)

9

Фільтр Діасейф Плюс або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з
функцією гемодіафільтрації у дітей)

10

Комплект витратних матеріалів до апарату для гемодіалізу 4008H з модулем
екстракорпоральної підтримки печінки «Prometheus»

комплект

шт.

комплект

11

Кислотний компонент для діалізу типа Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю
не менше 10 л (розведення не гірше 1/34)

шт.

12

Кислотний компонент для діалізу типа Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не
менше 7,8 л (розведення не гірше 1/44)

шт.

13

Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5% в мішках
подвійних ємністю 2000 мл

шт.

14

Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25% в мішках
подвійних ємністю 2000 мл

шт.

15

Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % в мішках
подвійних ємністю 2000 мл

шт.

Ковпачок дезінфікуючий (від’єднуємий)

шт.

17

Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 1,35-1,5 % для
апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л

шт.

18

Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 2,25-2,5 % для
апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л

16

шт.

19 Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 3,85-4,25% для
апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л

шт.

20

шт.

21

Трубка перехідна (подовжувач катетера)
Затискач (перемикач) магістралей

шт.

22 Тримач органайзера до системи стей-сейф (або еквівалент)

шт.

23 Органайзер до системи стей-сейф (або еквівалент)

шт.

24 Педіатричний набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу
(касета до апарату), дренажний комплект.

комплект

25 Набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до
апарату), дренажний комплект.

комплект

26
27
28
29
30
31

Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6-6,5 Fr
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 7-8,0 Fr
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 11-12 Fr
Апарат для автоматизованого перитонеального діалізу
Возик для апарату для автоматизованого перитонеального діалізу
Кліп-вставка в органайзер для автоматизованого перитонеального діалізу

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

32

Картка пацієнта, сумісна з апаратом для автоматизованого перитонеального діалізу

33 Зчитувач картки пацієнта сумісної з апаратом для автоматизованого перитонеального
діалізу

шт.
шт.

34

Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter
прямої конфігурації розміром 250-300мм в комплекті з адаптером

шт.

35

Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter
прямої конфігурації розміром 300-450мм в комплекті з адаптером

шт.

36

Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter
прямої конфігурації розміром 450-570мм в комплекті з адаптером

шт.

37

Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 250-300мм
та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером

шт.

38

Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 300-450мм
та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером

шт.

39 Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 450-570мм
та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером

шт.

40

шт.

Картридж серії Clean Cart модифікації С (або еквівалент)
Картридж серії CleanCart модифікації А (або еквівалент)

41

42

43

44

шт.

Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор високопоточний з площею
мембрани 0,6-0,8 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт. :1 венозна
голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент)
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF
(Prismaflexset CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 5л (Filtratebag 5
L) або еквівалент, для дітей вагою від 11 кг
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF
(Prismaflexset CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 5л (Filtratebag 5 L)
або еквівалент, для дітей вагою від 8 кг

45 Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 4 ммоль/л калію (мішок 5
літрів)

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

комплект

комплект

комплект

шт.

Ольга СТЕФАНИШИНА

