
КНП «КОЛ КОР» 19.01.2021р. було оголошено закупівлю  №UA-P-2021-01-19-007325-a ДК 
021:2015 – код 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму 

(Витратні матеріали для проведення замісної терапії методом  високопоточної 

гемодіафільтрації). Очікувана вартість закупівлі становить 4 499 662,44 грн з ПДВ. Ціни 

розраховані орієнтовні за середньо ринковими шляхом моніторингу цін постачальників. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ДК 021:2015 – код 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій 

організму 

(Витратні матеріали для проведення замісної терапії методом  високопоточної 

гемодіафільтрації) 

 

№ 
Найменування 

українською мовою 

код  НК 024:2019 Одиниц

я 

виміру 

Кількіст

ь 

1 
Діалізатор високопоточний з площею 

мембрани від 1,4 до 1,7 м² 

47072 - Діалізатор для гемодіалізу з 

порожніми волокнами, разового 

використання визначення (Діайєр 

гемодіалізу в порожнистому волокні, 

одноразовий) 

шт. 

1156 

2 
Діалізатор високопоточний з площею 

мембрани від 1,8 до 2,1 м² 

47072 - Діалізатор для гемодіалізу з 

порожніми волокнами, разового 

використання визначення (Діайєр 

гемодіалізу в порожнистому волокні, 

одноразовий) 

шт. 

1112 

3 
Діалізатор високопоточний з площею 

мембрани від 2,0 до 2,2 м² 

47072 - Діалізатор для гемодіалізу з 

порожніми волокнами, разового 

використання визначення (Діайєр 

гемодіалізу в порожнистому волокні, 

одноразовий) 

шт. 

524 

4 
Магістралі кровопровідні для 

гемодіафільтрації 

34999 - Набір трубок для гемодіалізу, 

одноразового використання 
шт. 

2900 

5 Голка фістульна артеріальна 1,6 мм  
32111- Голка фістульна, одноразового 

використання  
шт. 

3000 

6 Голка фістульна венозна 1,6 мм  
32111- Голка фістульна, одноразового 

використання  
шт. 3000 

7 
Порошковий картридж (мішок) 

основного компоненту 

35849 - Концентрат гемодіалізу  
шт. 2912 

8 

Концентрат кислотного компоненту 

діалізуючого розчину без вмісту 

глюкози (рідкий або сухий) 

35849 - Концентрат гемодіалізу  

паков. 
100 

9 

Концентрат кислотного компоненту 

діалізуючого розчину з вмістом 

глюкози (рідкий або сухий) 

35849 - Концентрат гемодіалізу 

паков. 
50 

10 Фільтр для діалізуючого розчину 
47739  -  Фільтр для  очистки діалізата від 

пірогенів для  системи гемодіалізу шт. 
75 

11 
Катетер для гемодіалізу 

двопросвітній у наборі (12 Fr *15)  

33799 - Комплект для катетеризації 

гемодіалізу, одноразовий 

 

шт. 
10 

12 
Катетер для гемодіалізу 

двопросвітній у наборі (12 Fr *20) 

33799 - Комплект для катетеризації 

гемодіалізу, одноразовий 

 

шт. 
35 

 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/14481797


 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ  ДІАЛІЗАТОРІВ 

Вимоги 

Значення 

/наявність 

забезпечення за 

вимогами 

замовника 

Відповідність 

забезпечення вимог 

за пропозиціями 

учасника (так/ні) 

Повинні  бути виготовлені з синтетичної 

біосумісної мембрани та стерилізовані парою або 

гамма-випромінюванням 

відповідність 

 

Повинні мати наступні характеристики та параметри 

Показник 
Значення /наявність забезпечення за вимогами 

замовника 

Відповідність 

забезпечення 

вимог за 

пропозиціями 

учасника 

(так/ні) 

 

Діалізатор 

високопоточний з 

площею мембрани 

від 1,4 до 1,7 м²* 

Діалізатор 

високопоточний з 

площею мембрани 

від 1,8 до 2,1 м²* 

Діалізатор 

високопоточний з 

площею мембрани 

від 2,0 до 2,2 м²* 

 

Кліренс сечовини 

мл/хв., не менше 
266 279 280 

 

Кліренс 

креатинину, мл/хв., 

не менше 

243 250 259 

 

Кліренс фосфатів, 

мл/хв., не менше 
225 240 247 

 

Кліренс вітаміну 

В12, мл/хв., не 

менше 

162 183 183 

 

Кліренс інсуліну, 

мл/хв., не менше 
95 113 122 

 

Кофіцієнт 

ультрафільтрації 

мл/хв.  х мм. рт.ст., 

не менше 

37 52 67 

 

Об’єм заповнення 

мл, не більше 
115 125 125 

 

   *-   При швидкості потоку крові 300 мл/хв.  

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ МАГІСТРАЛЕЙ 

Вимоги до магістралей кровопровідних для гемодіафільтрації 

№ 

з/п 
Вимоги 

Значення 

/наявність 

забезпечення за 

вимогами 

замовника 

Відповідність 

забезпечення 

вимог за 

пропозиціями 

учасника (так/ні) 

1 

Кровопровідні магістралі для гемодіафільтрації 

повинні бути призначені для одноразового 

використання 

відповідність  



 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ  ДІАЛІЗНИХ ФІСТУЛЬНИХ ГОЛОК (артеріальна/венозна) 

№ 

з/п 
Вимоги 

Значення 

/наявність 

забезпечення за 

вимогами 

замовника 

Відповідність 

забезпечення 

вимог за 

пропозиціями 

учасника (так/ні) 

Голка  фістульна венозна 1,6 мм та Голка  фістульна артеріальна 1,6 мм  

1 Діаметр голки  1,6 мм  

2 Рухомі «крильця» для фіксації наявність  

3 Боковий отвір на артеріальній голці наявність  

4 
Кольорове маркування артеріальної та венозної 

голок 
наявність  

5 Довжина гнучкого сегменту  до 300 мм наявність  

 

Порошковий картридж (мішок) основного компоненту 

Вимоги 

Значення 

/наявність 

забезпечення за 

вимогами 

замовника 

Відповідність 

забезпечення 

вимог за 

пропозиціями 

учасника (так/ні) 

Основний компонент бікарбонатного концентрату для 

гемодіалізу у картриджах або мішках, не менше                

650 гр. 

наявність  

Концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину без вмісту глюкози (рідкий або 

сухий) 

Концентрат кислотного компоненту після 

розбавлення концентратом для бікарбонатного 

гемодіалізу повинен мати вміст електролітів: 

Натрій (Ммоль/л)       138,0-140,00 

Калій (Ммоль/л)            2,0 

Кальцій(Ммоль/л)         1,5  

Магній(Ммоль/л)          1,0 

Глюкоза (гр/л)                0 

Відповідність  

Концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину з вмістом глюкози (рідкий або 

сухий) 

Концентрат кислотного компоненту після 

розбавлення концентратом для бікарбонатного 

гемодіалізу повинен мати вміст електролітів: 

Натрій (Ммоль/л)       138,0-140,00 

Калій (Ммоль/л)            2,0 

Кальцій(Ммоль/л)         1,5 

Магній(Ммоль/л)          0,5  

Глюкоза (гр/л)                1,00 

Відповідність  

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ  ФІЛЬТРУ ДЛЯ ДІАЛІЗУЮЧОГО РОЗЧИНУ 

Вимоги 

Значення /наявність 

забезпечення за 

вимогами замовника 

Відповідність 

забезпечення вимог за 

пропозиціями 

учасника (так/ні) 



Фільтр повинен бути призначеним для 

отримання ультрачистого діалізуючого 

розчину 

наявність, 

сумісність 

 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДВОПРОСВІТНОГО КАТЕТЕРУ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ У 

НАБОРІ (12 Fr *15) 

Вимоги 

Значення /наявність 

забезпечення за 

вимогами замовника 

Відповідність 

забезпечення вимог за 

пропозиціями учасника 

(так/ні) 

1.Методика постановки: пункційно через 

підключичну, яремну вену по методиці 

Сельдингера. 

відповідність  

2.Матеріал катетера: термопластичний 

рентгенконтрастний поліуретан зі спеціальним  

м’яким атравматичним  кінчиком Blue FlexTip або 

еквівалент. 

  

3.Розмір двопросвітних катетерів 12 Fr.Довжина 

двохпросвітних катетерів 15 см. 

  

4.Розмір каналів (просвітів) катетера: не менш 

2,7мм / 2,7 мм (не меньше 8G). Можливість 

проведення в/в інфузії з різною швидкістю та 

введення несумісних в/в розчинів: Канали 

катетерів мають різну довжину просвітів та 

зміщені по відношенню один до одного. 

  

5.Матеріал провідника: провідник з тефлоновим 

покриттям з рентгенконтрастними позначками. 

  

8.Провідник: стійкий до згинання провідник з 

гнучким J-накінечником. 

  

7.Комплектація набору: шприц, пункційна голка, 

накінечник, фіксатор катетеру, судинний 

розширювач, зажим для катетеру. 

  

 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДВОПРОСВІТНОГО  КАТЕТЕРУ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ У 

НАБОРІ (12 Fr *20) 

Вимоги 

Значення /наявність 

забезпечення за 

вимогами замовника 

Відповідність 

забезпечення вимог за 

пропозиціями учасника 

(так/ні) 

1.Методика постановки: пункційно через 

підключичну, яремну вену по методиці 

Сельдингера. 

відповідність  

2.Матеріал катетера: термопластичний 

рентгенконтрастний поліуретан зі спеціальним  

м’яким атравматичним  кінчиком Blue FlexTip 

або еквівалент. 

  

3.Розмір двопросвітних катетерів 12 Fr. 

Довжина двохпросвітних катетерів 20 см. 

  

4.Розмір каналів (просвітів) катетера: не менш   



2,7мм / 2,7 мм (не меньше 8G). Можливість 

проведення в/в інфузії з різною швидкістю та 

введення несумісних в/в розчинів: канали 

катетерів мають різну довжину просвітів та 

зміщені по відношенню один до одного. 

5.Матеріал провідника: провідник з тефлоновим 

покриттям з рентгенконтрастними позначками. 

  

8.Провідник: стійкий до згинання провідник з 

гнучким J-накінечником. 

  

7.Комплектація набору: шприц, пункційна 

голка, накінечник, фіксатор катетеру, судинний 

розширювач, зажим для катетеру. 

  

 


