
№ з/п Назва препарату, ВМП
Один. 

виміру
Кількість

1
70524 Голка AYSET, для багатьох заборів, зелена, 21G X 1 1/2" 

0,8*38мм
уп 17,00

2 70704 Тримач AYSET, стандартний, прозорий уп 382,00

3 Microvette CB 200 K3 ЕДТА уп 19,00

4 Адреналін-Дарниця р-н для інєкц.1,8 мг/мл по 1мл№10 уп 18,00

5
АЗИМЕД, таблетки вкриті плівковою оболонкою 500 мг по 3 таблетки у 

блістері з маркуванням українською мовою; по 1 блістеру в пачці з 

маркуванням українською та російською мовами

уп 8,00

6
АКТРАПІД®НМ. Розчин для ін"єкцій ,100 МО/мл по 10 мл у флаконах 

№1
уп 9,00

7 Аладин -ФАрмак таб.по10мг по10таб.по 3блістери у пачці уп 139,00

8 Алопуринол таб.100мг  по 10 таб. у бліст. по 5 бліст. у пачці шт. 14,00

9
Аміаку р-н .Розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у 

флаконах
фл 43,00

10 АМІНАЗИН розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 уп 1,00

11
АМЛЕССА, таблетки по 4 мг/5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери у картонній коробці
уп 3,00

12
АМОКСИЛ-К 625, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 

мг/125 мг № 7*2 у блістерах
уп 20,00

13
АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2 мл в ампулі; 

№10
уп 72,00

14 Анаприлін -Здоровя таб.40мг№50 уп 20,00

15 АРИКСТРА®. Розчин для ін`єкцій, 2,5мг/0,5 мл, по 0,5 мл у попередньо 

заповненому шприці, по 10 шприців в картонній коробці

уп 15,00

16 Атрогрел таб по 75мг№30 уп 3,00

17
АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®, розчин для ін'єкцій 1 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 

1 мл в ампулі; №10
уп 17,00

18
АЦЕКОР КАРДІО, таблетки кишковорозчинні по 100 мг, по 10 таблеток 

у блістері, по 5 блістерів у пачці з картону
уп 26,00

19
Беталок  розч. для інєкцій1мг/мл по 5мл в амп.по 5 амп. у карт. короб.

уп 3,00

20
Беталок ЗОК таб.вкриті плівковою оболонкою,по 25мг по 14 таб. по 1у 

блістеріу короб.
уп 16,00

21 Бісопрол таб 10мг №50 уп 19,00

22 БІСОПРОЛ, таблетки по 5 мг №50 (10х5) у блістерах уп 32,00

23
Вакуумна пробірка, 8мл, Гель + Активатор згортання, Жовта, 16x100 

мм ПЕТ (100шт/уп)
шт. 274,00

24 Варфарін-ФС таб. 2,5 №100 уп 29,00

25
Вата медична гігроскопічна гігієнічна "MEDICARE" нестерильна 

фасована в зигзагоподібну стрічку, 100 г
шт. 364,00

26 Венозний катетер  центральний - двопросвітний (мет.Сельд,) шт. 35,00
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27
Вентавіс, розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, по 2 мл в ампулі; по 30 

ампул у пачці
уп 5,00

28
Верапаміл   Дарницятаб.по80мг№50 в контур.чарункових упак.2млв 

амп.№10
уп 3,00

29 Вігантол р-н д/перор.заст.олійн.0,5мг/мл10млфл№1 уп 5,00

30
Відріз марлевий медичний нестерильний “MEDICARE”, 5м х 90см, тип 

17
рул 310,00

31 Вугілля актив.таб.250мг№10 уп 45,00

32

ГАДОВІСТ 1,0, розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, 1 мл розчину для 

ін’єкцій містить 604,72 мг гадобутролу по 5 мл у скляному шприці, 

вкладеному у прозору пластикову коробку, закриту папером; по 5 

шприців у картоній коробці з маркуванням українською мовою

уп 90,00

33 ГЕКОТОН розчин для інфузій, по 400 мл у пляшках скляних фл 8,00

34
ГЕПАРИН-НОВОФАРМ, розчин для ін'єкцій 5000 МО/мл по 5 мл 

флаконах; №5
уп 24,00

35 Гідрохлортіазід таб.25мг №20  (10х2) уп 13,00

36
ГЛЮКОЗА розчин для інфузій 50 мг/мл, по 200 мл у контейнерах 

полімерних
уп 214,00

37 ГЛЮКОЗА, розчин для ін'єкцій 40% по 10 мл в ампулі; №10 уп 13,00

38 Голка  для інтродюсера 18 Ga шт. 39,00

39 Голка  пунційна ангіографічна G 18 шт. 30,00

40 Голка атравматична, USP2/0 ( M3) 25 мм, 3/8, звор.-ріж., трик. тіло. 

одногол., ПОЛІАМІД, плетена з фторполім. покр., синя, 45 см  (0719)

шт. 5,00

41
Голка для вакуумного забору крові, одноразового використання 

стерильна (100шт/уп)
шт. 299,00

42 Дигоксин р-н д/ін.0,25/мг 1мл №10 уп 21,00

43 Дифлюзол Капсули по0,05г№7 уп 12,00

44 ДІАФОРМІН®, таблетки по 500 мг № 30 (10х3) в блістерах уп 82,00

45 ДІАФОРМІН®, таблетки по 850 мг №10х3 уп 36,00

46
ДІАФОРМІН®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг № 60 

(10х6) в блістерах
уп 11,00

47
Доросла киснева маска ЕСО з кисневою трубкою довжиною 2,1 м.

шт. 151,00

48 Дофамин-Д конц.д/пр.р-ра д/инф.40мг/мл 5мл амп.№10 уп 15,00

49
ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл, по 2 мл в 

ампулі; №5
уп 36,00

50
Електрод  присоска грудний SSC  Ag-AgCI - д.24мм Виробник: Італія

шт. 14,00

51
ЕНДОКСАН® 200 мг, порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон 

по 200 мг, №10
уп 2,00

52 Еплепрес таб.вкр.  об. по 50мг №10*3 пач 77,00

53
ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін’єкцій 2%, по 5 мл в ампулі; №10

уп 12,00

54 Зацеф   Порошок для розчину для ін. по 1г у флаконах уп 140,00



55

ЗОКАРДІС 30 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 таблетка 

містить: зофеноприлу кальцію 30 мг; еквівалентного зофеноприлу 28,7 

мг, та гідрохлоротіазиду 12,5 мг, по 14 таблеток у блістері; по 2 

блістери в картонній коробці з маркуванням укр. мовою

уп 4,00

56 Зонд  шлунковий №15 шт. 14,00

57
Ізотек р-н для інф. 0,1% по 10мл. в амп.; по 10 амп. в амп. у карт. пач.

уп 28,00

58
ІІЗО- МІК Конц. для розч. для інф. 1 мг/мл по 10мг в ампулах №10  

(5*2)
уп 1,00

59
Імуран      таб. вкр. плів. обол. по 50 мгпо 25 табл.у бліст. по 4 блістери 

в картоній коробці
уп 4,00

60 ІН-АЛІТЕР таб.по 4мг/1,25мгпо 10таб у бліст.по 3блістери в пач. уп 22,00

61 ІН-АЛІТЕР таб.по 8мг/2,5гпо 10таб у бліст.по 3блістери в пач. уп 35,00

62 Інтегрилін р-р інф. фл. 0,75мг/мл 100мл №1 уп 20,00

63 Інтродюсер INT 8 F шт. 70,00

64
КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4%, розчин для інфузій 4% по 50 мл у 

пляшках
фл 373,00

65
Канюля внутрішньовенна mop -VascuFlon рентгенконтрастна 

22G(0,9мм)х25мм
шт. 7000,00

66
Канюля внутрішньовенна mop -VascuFlon рентгенконтрастна 

20G(1.1vv)х32мм
шт. 1300,00

67
Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, 

фторетиленпропілен, 22G*1", (0,9*25 мм)
шт. 750,00

68 Каптоприл- таб. по 25мг №20 (10*2) уп 14,00

69 Карведилол- КВ таб. по 25 №30 (10х3)у блістерах уп 69,00

70
КАРВЕДИЛОЛ-КВ, таблетки по 12,5 мг № 30 (10х3) у блістерах у пачці

уп 6,00

71 Кардура таб.по 2игпо 10табу блыстпо 3 блыст.в карт.короб. уп 4,00

72 Катетер  Фолея латесний одноразового застосування з силіконовим 

покриттям ,2-х ходовий ,балон 30 мл, розмір 14FRх400

шт. 80,00

73 Катетер  Фолея латесний одноразового застосування з силіконовим 

покриттям ,2-х ходовий ,балон 30 мл, розмір 16FRх400

шт. 90,00

74 Катетер  Фолея латесний одноразового застосування з силіконовим 

покриттям ,2-х ходовий ,балон 30 мл, розмір 18FRх400 мм

шт. 30,00

75 Катетер венозний підключичний КВ-3 ст б/б 1,4 шт. 20,00

76 Катетер Нелатоне  MEDICARE   р. Fr12 шт. 29,00

77 Катетер Нелатоне  MEDICARE   р. Fr14 шт. 5,00

78 Катетер Нелатоне  MEDICARE  жіночий  р. Fr12 шт. 25,00

79 Катетер Нелатоне  MEDICARE  жіночий  р. Fr14 шт. 17,00

80
КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА розчин для інфузій, 50 мг/мл, по 100 мл 

у пляшках скляних
фл 20,00

81
Киснева маска EcoLite для дорослих, для забезпечення високої 

концентрації кисню з кисневою трубкою
шт. 38,00

82
Комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій 

№8 "Славна®"  стерильний
к-т 327,00



83
КОРДАРОН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл №6; по 3 мл в ампулі; по 6 

ампул в полімерних чарунках у картонній коробці
уп 280,00

84 Краник триходовий інфузіційний ліподістійкий синій шт. 50,00

85 Кухоль Есмарха гумовий №1 шт. 112,00

86 ЛДТЗ 110мм * 25м рул 30,00

87 ЛДТЗ 50мм*50мм рул 895,00

88
ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ’Я , розчин для ін’єкцій 100 мг/мл по 2 мл в ампулі 

№ 10 у картонній коробці з перегородками
уп 10,00

89
ЛІДОКАЇН,  розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул 

у пачці з картону
уп 8,00

90 Лоперамід  таб.по2мг; по 10 табл у блістері уп 3,00

91 Лоратадин таб. 0,01 №10 уп 46,00

92
ЛОРІСТА. Твблетки, вкриті плівковою оболонкою , по 50мг по 10 табл. 

у блістері
уп 6,00

93 Лоток полімерний ЛП по-0,5 шт. 44,00

94 Магнію сульфатД р/н/д/н250мг10мл №10 уп 65,00

95 Маска ларингіальна силіконова одноразова MEDICARE   р. 5,0 шт. 6,00

96 Маска ларингіальна силіконова одноразова MEDICARE   р. 4,0 шт. 4,00

97
Маска медична Medicalspan процед. н/стер. одноразова, 3 шарова, з 

елест.завушн. №1
уп 17450,00

98
Маски медичні для обличчя «ANGEI CARE», з нетканого матеріалу, на 

гумових петлях, нестерильні
шт. 100,00

99 МЕДАСЕПТ 96, розчин 96% по 100 мл у флаконі фл 241,00

100 Медрол таб.16мг по 10 таб. у бл. по 5 бл. у карт. кор. уп 7,00

101 Мезатон, розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулі, №10 уп 4,00

102
МЕРОБАК, порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг, 

№10
уп 1,00

103 Метилпреднізолон-ФС таб.по 4 мг №30 уп 47,00

104
Метоклопроамід-Д арниця р-н для інєкц.5мг/мл по2мл в ампулах 

№10
уп 4,00

105 Метопролол тартрат Таблетки  по 0,1 г №10х2 уп 50,00

106 Метопрололу тартрат Таблетки  по 0,05г №10х2 уп 44,00

107
Метронідазол- новофарм  розч для інфузій5мг/мл пол100мл у 

пляшках
фл 53,00

108 Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Ерреndorf 1,5 мл шт. 5000,00

109 МОКСИМАК, розчин для інфузій 400 мг/250 мл, №1 фл 20,00

110
Набір  для внутрішньовенного введення Infusovat pius Line  

ПВХ240/150мсм
шт. 588,00

111
Набір  для катеризації центральних вен одноразового застосування 

одноходовий катетор 7 х20см екон.2
шт. 50,00

112
Набір  для катеризації центральних вен одноразового застосування 

двоходовий катетор 8,0Frх20см екон.2
шт. 50,00

113
Набір для внутрівенного веддення Infusomat Space Line, 250см, тип 

"Стандарт"
шт. 1500,00

114
Набір пластирів +103, 200 пластирів на нетканій основі 19мм*72мм

уп 57,00

115
Натрію Аденозинтрифосфат-. розчин для ін"єкцій 10мг/мл по 1мл в 

амп.№10
уп 69,00

116
Нітрогліцерин конц. д/р-ну д/інф.10мг/мл 2мл  амп №10, карт.пачка

уп 17,00



117 Нітрогліцерин таб сублінгвальні по 0,5г №40 у контейнерах уп 34,00

118 НІФЕДИПІН, таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг № 50 (10х5) уп 16,00

119

НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФАТІВ), 

концентрат для розчину ля інфузій, 2 мг/мл, по 8 мл в ампулі; по 5 

ампул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці

уп 2,00

120 Нормопрес таб.№20 шт. 7,00

121
Одноразовий медичний захисний одяг з бахілами (не стерильний)

шт. 458,00

122 ОМЕПРАЗОЛ, капсули по 20 мг № 30 (10х3) у блістерах у пачці уп 101,00

123 Оригінальна лінія 150 см 1.5х2,7 уп 170,00

124
Папаверин розч. для інєк 20мг по 2мл в амп.по 5 ампул у блістері по 2 

блістера в пач
шт. 32,00

125 ПЕРІНДОПРЕС®, таблетки по 8 мг, по 10 таблеток у контурній 

чарунковій упаковці; по 3 контурних чарункових упаковок у пачці

уп 26,00

126
Пластир медичний бактерицидний тканий 3,8 смх3,8см, "H Dr.House"

уп 59,00

127
Пов’язка пластирна для фіксації канюль Cosmopor I.V. стерильна 

8см*6см
шт. 3600,00

128
Повітровід "Medicare" тип Guedel з кольровим кодуванням 

розміру)100мм
шт. 6,00

129
Подовжувач інфузійний низького тиску збезголковим інєкційним 

портомПХВ  без фталатів30см 10ммх2мм
шт. 100,00

130
Подовжувач інфузійний низького тиску ПХВ без фталатів 150см 

1,5ммх2,7мм
шт. 1493,00

131 Подовжувач інфузійних  помп  конектора Луер-ЛокРРI150L шт. 106,00

132 Подовжувачстерильний високого тиску TROEXTENSORдов.150см шт. 230,00

133
Пристрій для вливання інфуз. розчинів однор. з ін. голкою 21G (0.8х40 

мм)
шт. 11800,00

134
Пристрій для перелив. крові з ін'єкційною голкою 18G (1,2х40 мм)

шт. 230,00

135
Пробірка вакуумна для збору крові 4 мл, з К3 ЕДТА 13x75 мм, 

стерильна (100шт/уп)
шт. 142,00

136
Пробірка вакуумна для збору крові 5 мл, з цитратом натрію (3,8%), 

13x100 мм, стерильна (100шт/уп)
шт. 85,00

137
Пробірка вакуумна для збору крові 5 мл, з цитратом натрію (3,2%), 

13x100 мм, стерильна (100шт/уп)
шт. 86,30

138 Пробірка вакуумна для збору крові Vacusera 8мл з гелем та активатор. 

згортан.16х100мм стерильна з золотистою кришкоюIYD

уп 2,00

139
Ревацио тпб. 20мг по 15таб у блістері по 6 блістерів у картоній коробці

уп 3,00

140

РЕОПОЛІГЛЮКІН розчин для інфузій, 100мл розчину містять: декстану 

40 для ін'єкцій - 10 г, найтрію хлориду - 0,9 г по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою

уп 2,00

141 РЕОСОРБІЛАКТ розчин для інфузій, по 200 мл у пляшках скляних фл 3,00

142 Респіратор FFP3 (без клапана) шт. 80,00

143
MEDICAL PROFESSIONAL Нітрилові оглядові рукавички неопудрені ,р-р 

L, M, S
пара 29800,00



144
Рукавички оглядові підвищеного ризику  неприпудрені стерильні 

"Vogt Medical"
пара 100,00

145
Рукавички хірургічні латексні припуд. текстуровані станд. клас 

одноразові
пара 8530,00

146
Серветка з нетканного матеріалу Medicomp 7,5 см*7,5 см, 2*25шт.

уп 147,00

147 Серветки просочені спиртовим розчином TROGE-SEPT (№200) шт. 338,00

148
Сечоприймач одноразового застосування з хрестоподібним  зливом , з 

кріпленням, 2000 мл.
шт. 160,00

149
СИМДАКС концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл 

по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці
уп 3,00

150
СОЛУ-МЕДРОЛ, порошок та розчинник для розчину для ін’єкцій 500 

мг, 1 флакон з порошком та 1 флакон з розчинником (спирт 

бензиловий (9 мг/мл), вода для ін'єкцій), по 7,8 мл у коробці, №1

уп 8,00

151 Спайк одноразового застосування,II5мк синій шт. 1430,00

152 Спирт  етиловий 70%100мл фл 391,00

153
СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ, таблетки по 25 мг № 30 (10х3) у 

контурних чарункових упаковках у пачці
уп 163,00

154
Сульфасалазин таб. 500мг по 10таб. в бліст. по 5 бліст. у картоній 

коробці
уп 14,00

155 СУЛЬФАЦИЛ, краплі очні, 300 мг/мл по 10 мл у флаконах уп 2,00

156 Томогексол розчин д/ін'єкцій 350 мг йоду по 100 мл у фл. №1 уп 70,00

157
Тромбонет -Фармак . табл.вкриті плівкою оболонкою, по 75 мг.по 10 

табл. у блістері
уп 31,00

158
Трубка  ендотрахеальна  одноразового застосування , з манжетою 

,розмір 7.5
шт. 50,00

159 Трубка  ендотрахеальна Medicare ( з манжетою 8.0 ) шт. 7,00

160
ТРУКСИМА концентрат для розчину для інфузій, 500мг/50мл, по 50 мл 

у флаконі; по 1 флакону коробці
фл 2,00

161 УЛЬТРАВІСТ 370  р-н д/ ін./ інф. 370 мг/мл фл.100 мл №1 фл 707,00

162 УЛЬТРАВІСТ 370  р-н д/ ін./ інф. 370 мг/мл фл.50 мл №1 фл 56,00

163 ФАРМАДИПІН®, краплі оральні 2% по 25 мл у флаконах уп 20,00

164
ФЕРСІНОЛ, розчин для ін`єкцій, 100 мг/2 мл по 2 мл розчину в ампулі; 

по 5 ампул у чарунковому лотку та картонній коробці
уп 28,00

165
Фленокс р-н д/н10000 анти Ха Мо 0,8мл 8000 анти-Ха мо у  шприцах 

№ 2
уп 282,00

166

ФЛЕНОКС®, розчин для ін’єкцій 10 000 анти-Ха МО/мл, по 0,4 мл (4000 

анти-Ха МО/мл) у шприці; №50 (по  2 шприци в блістері ;по 25 

блістерів у пачці з картону).Маркування українською та  російською 

мовами

уп 3,00

167

ФРЕЛСІ, розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/0,5 мл, по 0,5 мл у шприці; по 2 

шприци в блістері;  по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською 

та російською мовами (Фармак ПрАТ)

уп 92,00

168 Фурасемід таб40мг№50 уп 45,00

169 Халат ізоляційний нестерильний шт. 920,00

170 Хірургічні скальпелі №11 шт. 50,00

171 Хірургічні скальпелі №21 шт. 80,00

172
Хлоропіраміну гідрохлорид роз. для ін. 20 мг/мл  по 1 мл в амп. №5

уп 16,00



173
ХУМОДАР® Р100Р, розчин для ін'єкцій 100 МО/мл 5 мл у флаконі, №1

уп 10,00

174 Шапочки з нетканого матеріалу (гофровані) “MEDICARE шт. 14600,00

175
Шприц  інєкційний безпечний одноразового застосування10мл з 

висувним корпусом
шт. 300,00

176
Шприц  інєкційний безпечний одноразового застосування20мл з 

захисним чохлом
шт. 200,00

177 Шприц  інєкційний стерильний Луер 10мл двокомпонентний шт. 6040,00

178 Шприц  інєкційний стерильний Луер5мл двокомпонентний шт. 4000,00

179
Шприц  інєкційний що саморуйнується з поршнем який 

відокремлюється10мл
шт. 200,00

180
Шприц ін'єкційний  одноразового використання, "MEDICARE", 1,0 мл 

(інсуліновий U-100з голкою 0,33*13 мм)
шт. 950,00

181
Шприц ін'єкційний безпечний одноразового застосування, 20мл, з 

захисним чохлом, голкою 21Gх1 1/2" (0,8х40мм)
шт. 100,00

182
Шприц ін'єкційний двокомпонентний одноразового застосування, 

Luer, 20мл, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х40)
шт. 3428,00

183
Шприц ін'єкційний трьохкомпонентний одноразового застосування, 

Luer, 10мл, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х40)
шт. 1960,00

184
Шприц ін'єкційний, що саморуйнується, з поршнем який 

відокремлюється, 10мл, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х40мм) шт. 100,00


