
Програма 12 - Медикаменти та медичні вироби для 
дитячого діалізу 

 

Назва медичного виробу Одиниця 
виміру 

Орієнтовний 
обсяг 

потреби, 100 
відсотків 

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням 
обсягу 

фінансування 

Комплект складових для гемодіалізу у дітей 
(діалізатор 1,0—1,1 м2, AV-магістралі, 
фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки:  
1 венозна голка, 1 артеріальна голка), 
бікарбонатний картридж типу BiВag),  

або еквівалент 

комплектів 4312 3616 

Комплект складових для гемодіалізу у дітей 
(діалізатор 1,2—1,4 м2, AV-магістралі, 
фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки:  
1 венозна голка, 1 артеріальна голка), 
бікарбонатний картридж типу BiCart),  

або еквівалент 

—“— 1731 1452 

Комплект складових для гемодіалізу у дітей 
(діалізатор 1,2—1,4 м2, AV-магістралі, 
фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки:  
1 венозна голка, 1 артеріальна голка), 
бікарбонатний картридж типу BiВag),  

або еквівалент 

—“— 790 662 

Набір для постійного вено-венозного 
гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF 
(multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF), або 

еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л 
(Filtrate bag 10 L), або еквівалент 

—“— 20 16 

Набір для мембранного розділення плазми 
MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або 
еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л 

(Filtrate bag 10 L), або еквівалент 

—“— 105 88 

Набір для довготривалої гемодіафільтрації 
(multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або 

еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л 
(Filtrate bag 10 L), або еквівалент 

комплектів 98 82 

Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з 
концентрацією 2 ммоль/л калію, мішок по 

5 літрів 

—“— 424 355 

Комплект складових для гемодіалізу з 
функцією гемодіафільтрації у дітей 

(діалізатор 0,6—0,7 м2, AV-магістралі, 
фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки:  

—“— 105 88 
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1 венозна голка, 1 артеріальна голка), 
бікарбонатний картридж типу BiBag),  

або еквівалент 

Фільтр “Діасейф Плюс”, або еквівалент  
(1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з 

функцією гемодіафільтрації у дітей) 

штук 117 98 

Комплект витратних матеріалів до апарата 
для гемодіалізу 4008H з модулем 

екстракорпоральної підтримки печінки 
Prometheus 

комплектів 10 8 

Кислотний компонент для діалізу типу Д204 
або його аналоги, у каністрах ємністю не 

менше 10 л (розведення до 1/34) 

штук 0 0 

Кислотний компонент для діалізу типу Д204 
або його аналоги, у каністрах ємністю не 

менше 7,8 л (розведення до 1/44) 

—“— 902 755 

Розчин для перитонеального діалізу із 
вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках 

подвійних по 2000 мл 

—“— 12765 10709 

Розчин для перитонеального діалізу із 
вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках 

подвійних по 2000 мл 

—“— 6 5 

Розчин для перитонеального діалізу із 
вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках 

подвійних по 2000 мл 

—“— 36539 30657 

Ковпачок дезінфікуючий (від’єднувальний) —“— 51604 43298 

Розчини для перитонеального діалізу з 
концентрацією глюкози 1,35—1,5 % для 

апаратного перитонеального діалізу, мішки  
по 5 л 

—“— 2871 2407 

Розчини для перитонеального діалізу з 
концентрацією глюкози 2,25—2,5 % для 

апаратного перитонеального діалізу,  
мішки по 5 л 

штук 1448 1214 

Розчини для перитонеального діалізу з 
концентрацією глюкози 3,85—4,25 % для 

апаратного перитонеального діалізу,  
мішки по 5 л 

—“— 246 206 

Трубка перехідна (подовжувач катетера) —“— 177 148 

Затискач (перемикач) магістралей —“— 145 123 

Тримач органайзера до системи стей-сейф, 
або еквівалент 

—“— 0 0 
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Органайзер до системи стей-сейф, або 
еквівалент 

—“— 0 0 

Педіатричний набір: комплект складових для 
апаратного перитонеального діалізу (касета 

до апарата), дренажний комплект 

комплектів 2112 1770 

Набір: комплект складових для апаратного 
перитонеального діалізу (касета до апарата), 

дренажний комплект 

—“— 726 609 

Катетер гемодіалізний двохпросвітний 
(двохканальний) у наборі розміром 6—6,5 Fr 

штук 62 52 

Катетер гемодіалізний двохпросвітний 
(двохканальний) у наборі розміром 7—8 Fr 

—“— 52 43 

Катетер гемодіалізний двохпросвітний 
(двохканальний) у наборі розміром 11—12 Fr 

—“— 71 58 

Апарат для автоматизованого 
перитонеального діалізу 

—“— 2 2 

Возик для апарата для автоматизованого 
перитонеального діалізу 

—“— 3 2 

Катетер для гострого перитонеального 
діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter 

прямої конфігурації розміром 250—300 мм у 
комплекті з адаптером 

—“— 37 31 

Катетер для гострого перитонеального 
діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter 

прямої конфігурації розміром 300—450 мм у 
комплекті з адаптером 

—“— 2 2 

Катетер для хронічного перитонеального 
діалізу педіатричний розміром 250—300 мм 

та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у 
комплекті з адаптером 

штук 8 6 

Катетер для хронічного перитонеального 
діалізу педіатричний розміром 300—450 мм 

та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у 
комплекті з адаптером 

—“— 14 11 

Катетер для хронічного перитонеального 
діалізу педіатричний розміром 450—570 мм 

та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у 
комплекті з адаптером 

—“— 14 11 

Комплект складових для гемодіалізу у дітей 
(діалізатор 0,6—0,8 м2, AV-магістралі, 
фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки:  
1 венозна голка, 1 артеріальна голка), 

комплектів 180 151 
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бікарбонатний картридж типу BiCart), або 
еквівалент 

Набір для постійного вено-венозного 
гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF 

(Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, 
фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), 

або еквівалент, для дітей вагою від 11 кг 

—“— 30 25 

Набір для постійного вено-венозного 
гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF 

(Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, 
фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), 

або еквівалент, для дітей вагою від 8 кг 

—“— 40 33 

Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з 
концентрацією 4 ммоль/л калію, мішок по 5 

л 

штук 160 134 

 


