
№
Найменування
товару, його
призначення

Од.
вимір

у
Кі-ть Технічні вимоги

Відповідність
ТАК/НІ

1

Кріопробірка з
гвинтовою 
кришкою 2,0 
мл

шт 600 Кріогенні пробірки призначені для
зберігання біологічних матеріалів, 
клітин людини чи тварин при 
температурі -196 ° C, але їх слід 
використовувати лише в газовій 
фазі рідкого азоту.
Розміри: 48 мм × 12.5 мм
Об’єм: 2,0 мл.
Упаковка 500 шт.

2

Комплект для 
забору 
капілярної 
крові
(63061-
Система збору
капілярної 
крові IVD)

шт 2500 Комплект призначений для забору 
капілярної крові. 
Комплект складається з: 
піпетка Пастера ПЕ 1 мл, 
стерильна – 1 шт.; 
скарифікатор стальний з 
центральним списом – 1 шт.
Комплект повинен бути 
стерильним, одноразового 
застосування.

3

Голка 
двостороння 
для 
вакуумного 
забору крові
(35209 Голка 
для взяття 
крові, 
стандартна)

уп 25 Голки призначені для 
використання під час забору 
венозної крові вакуумною 
пробіркою. Одна частина голки 
вводиться у вену пацієнту, а інша 
– повинна бути закрита гумовим 
клапаном. Футляр голки має 
етикетку з перфорацією, що є 
візуальним контролем цілісності 
упаковки.
Розмір: 21G 
Довжина голки: 38 мм
Діаметр голки: 0,8 мм
Матеріал голки: нержавіюча сталь
Колір голки: зелений
Упаковка: 100 шт.

4

Тримач для 
вакуумних 
пробірок 
(36188-
 Тримач для 
забору крові 
багаторазовий)

уп 25 Тримач стандартний призначений 
для фіксації пробірки під час 
забору венозної крові вакуумною 
пробіркою. Сумісний з усіма 
типами двосторонніх голок. Має 
спеціальну різьбу для надійної 
фіксації голки.
Матеріал: прозорий пластик

5 Пробірка 
вакуумна для 
збору крові, 
6мл, без 
наповнювача, 
13x100мм, 

уп 100 Вакуумна пробірка 
використовується для венозного 
забору крові. Під час витягання 
голки з пробірки не повинен 
створюватись аерозольний ефект. 
Наповнювач: без наповнювача 



стерильна, з 
білою 
кришкою, 
IVD, №100

(47590 
Пробірка 
вакуумна для 
відбору зразків 
крові IVD, без 
добавок)

Об’єм: 6 мл Колір кришки: білий. 
Розмір пробірки: 13х100 мм 
Матеріал пробірки: 
поліетилентерефталат Матеріал 
кришки: поліетилен 
Упаковка: 100 шт.
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