ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.03.2019 № 615
Розподіл медичних виробів для громадян, які страждають на ідиопатичну сімейну дистонію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетною
програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських
засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідиопатичну
сімейну дистонію»

Нейростимулююча система для первинної операції для
глибинної стимуляції мозку у складі: комплект електродів
для глибинної мозкової стимуляції (2 шт.), подовжувач для
електродів (2 шт.), кришка фрезового отвору (2 шт.),
нейростимулятор мультипрограмований (1 шт.),
програмотор пацієнта (1 шт.)

№
п/п

Адміністративнотериторіальні одиниці

1
2
1 Вінницька
2 Дніпропетровська
3 Луганська
4 Одеська
5 М. Київ
Всього

Нейростимулююча система для операції реімплантації для
глибокої стимуляції мозку в складі: нейростимулятор
програмований, що перезаряджається, сумісний з
імплантованими квадриполярними подовжувальними
лініями і електродами (1 штука), зарядний пристрій для
нейростимулятора (1 штука), програматор пацієнта (1
штука)

Нейростимулююча система для первинної операції для
глибинної стимуляції мозку:
Нейростимулююча система для операції реімплантації для
3389-40, Комплект електрода ДБС КВАД, без Стімлок - 2 шт. /
глибокої стимуляції мозку:
Загальна вартість,
37086-60, Подовжувач ДБС пружинний розтягуючий - 2 шт. /
37612, Нейростимулятор мультипрограмований, що
грн.
3755-40, Набір допоміжних засобів ДБС для тунелювання для
перезаряджається, для стимуляції глибоких структур головного
використання з подовжувачем для глибокої стимуляції головного
мозку Актіва РЦ, стерильний - 1 шт. / 37651, Система для
мозку, стерильний - 1 шт / 924256, Кришка фрезеревого отвору зарядки (складова комплекту в індивідуальній упаковці) - 1 шт. /
Стімлок - 2 шт. / 37601, Нейростимулятор мультипрограмований
37642, Програмaтор пацієнта (складова комплекту в
для стимуляції глибоких структур головного мозку Актіва ПЦ,
індивідуальній упаковці) - 1 шт.
стерильний - 1 шт. / 37642 - Програматор пацієнта - 1 шт.
/ Медтронік Інк, США
/ Медтронік Інк, США
Ціна за набір 406427,21 грн
Ціна за набір 406427,21 грн
к-сть наборів
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Заступник директора Департаменту з фінансово-економічних питань,
бухгалтерського обліку та фінансової звітності
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