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Сторінка 1



Ціна, грн.
з ПДВ (7%)

Халат хірургічний 110см (рукав на манжеті)
10101  SMS стерильний 51,68
10102  LS/ SMS стерильний 69,33
10103  LSР/Soft стерильний 90,30
10104 Soft стерильний 96,54

Халат хірургічний 120см (рукав на манжеті)
10105  SMS стерильний 52,79
10106  LS/ SMS стерильний 71,17
10107  LSР/Soft стерильний 93,27
10108 Soft стерильний 99,71

Халат хірургічний 130см (рукав на манжеті)
10109  SMS стерильний 53,91
10110  LS/ SMS стерильний 73,02
10111  LSР/Soft стерильний 96,24
10112 Soft стерильний 102,89

Халат хірургічний 140см (рукав на манжеті)
10113  SMS стерильний 54,88
10114  LS/ SMS стерильний 74,64
10115  LSР/Soft стерильний 98,84
10116 Soft стерильний 105,66

10117  SMS стерильний 57,06
10118  LS/ SMS стерильний 77,02
10119  LSР/Soft стерильний 105,53
10120 Soft стерильний 110,24

Халат хірургічний 150см (рукав на манжеті)
10121  SMS стерильний 56,13
10122  LS/ SMS стерильний 76,71
10123  LSР/Soft стерильний 102,18
10124 Soft стерильний 109,23

10201  SMS стерильний 42,12
10202  SMS нестерильний 40,12
10203 Soft стерильний 74,35
10204 Soft 70,81

10205  SMS стерильний 51,77
10206  SMS нестерильний 49,31
10207 Soft стерильний 84,00
10208 Soft 80,00

10301  SMS стерильний 40,18
10302  SMS нестерильний 38,27
10303 Soft стерильний 72,41
10304 Soft нестерильний 68,96

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

1.1.Халати хірургічні

1.3.Халати процедурні

нестерильний

п/е - поліетилен

1.Медичний та хірургічний одяг

1.2.Халати медичні

Код 

товару

нестерильний

Матеріал Стерильність

Халат медичний 110см, застібка-блискавка  (рукав на резинці)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Халат медичний процедурний, застібається з переду на 

липучці (рукав довгий без резинки)

Халат медичний 110см, застібається з переду на липучці 

(рукав на резинці)

Халат хірургічний 140см, комір зі стійкою (рукав на 

манжеті)

Сторінка 2



Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

10305  SMS стерильний 39,17
10306  SMS нестерильний 37,30
10307 Soft стерильний 71,92
10308 Soft нестерильний 68,49

10309  SMS стерильний 37,18
10310  SMS нестерильний 35,41
10311 Soft стерильний 64,25
10312 Soft 61,19

10313  SMS стерильний 36,32
10314  SMS нестерильний 34,59
10315 Soft стерильний 63,91
10316 Soft нестерильний 60,86

Сорочка жіноча процедурна (рукав короткий)

10317  SMS стерильний 30,31

10318  SMS нестерильний 28,86

10319 Soft стерильний 58,67
10320 Soft 55,88

Сорочка хірургічна (рукав короткий)

10401  SMS стерильний 27,92

10402  SMS нестерильний 26,60

10403 Soft стерильний 51,89

10404 Soft нестерильний 49,42

Сорочка хірургічна (рукав довгий)

10405  SMS стерильний 30,70

10406  SMS нестерильний 29,24

10407 Soft стерильний 56,73

10408 Soft нестерильний 54,03

10409  SMS стерильний 38,44

10410  SMS нестерильний 36,61

10411 Soft стерильний 66,16

10412 Soft нестерильний 63,01

Сорочка для породіллі (без рукавів)

10413  SMS стерильний 30,05

10414  SMS нестерильний 28,62

10415 Soft стерильний 59,06
10416 Soft нестерильний 56,24

Сорочка для породіллі "Комбі" (без рукавів)

10417  SMS/SP стерильний 35,23
10418  SMS/SP нестерильний 33,56

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Стерильність

1.4. Сорочки 

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетилен

Код 

товару

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Халат медичний процедурний, застібається з переду на 

липучці (рукав короткий)

Матеріал

Халат медичний процедурний, застібається з переду на 

зав'язках (рукав короткий)

нестерильний

Куртка хірургічна, застібається з переду на липучці 

(рукав довгий на резинці) 

нестерильний

Халат медичний процедурний, застібається з переду на 

зав'язках  (рукав довгий без резинки)

Сторінка 3



Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Штани хірургічні ( на резинці та зав'язках)

10501  SMS стерильний 42,29

10502  SMS нестерильний 40,28
10503 Soft стерильн 72,26
10504 Soft 68,82

Штани хірургічні посилені  ( на резинці та зав'язках)

10505  SMS стерильний 47,38

10506  SMS нестерильний 45,13
10507 Soft стерильний 84,96
10508 Soft 80,92

Шорти процедурні (проктологічні), на резинці

10509  SMS стерильний 21,70

10510  SMS нестерильний 20,66
10511 Soft стерильний 32,65
10512 Soft нестерильний 31,10

Спідниця 80 см

10513  SMS стерильний 21,29

10514  SMS нестерильний 20,27

10515  LS стерильний 32,59

10516  LS нестерильний 31,04

10517 Soft стерильний 38,18

10518 Soft нестерильний 36,36

10601  SMS стерильний 144,25

10602  SMS нестерильний 137,38

10603  LS стерильний 187,40

10604  LS нестерильний 178,48

10605 Soft стерильний 208,71

10606 Soft нестерильний 198,77

Напівкомбінезон (на липучках)

10607  SMS нестерильний 64,05

10608  LS/ SMS нестерильний 87,06
10609 Soft 98,43

Трусики чоловічі (на зав'язках)

10701  SMS нестерильний 8,69

10702  SP нестерильний 11,48

10703 Soft нестерильний 11,88

Трусики чоловічі (на резинці)

10704  SMS нестерильний 15,35

10705  SP нестерильний 17,28

10706 Soft нестерильний 17,56

Трусики жіночі (на зав'язках)

10707  SMS нестерильний 6,67

10708  SP нестерильний 8,82

10709 Soft нестерильний 9,13
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Комбінезон медичний, на блискавці  (рукав на манжеті) 

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

1.6.Комбінезони

нестерильний

1.7.Трусики

нестерильний

п/е - поліетилен

нестерильний

Код 

товару
Матеріал

1.5. Штани

Стерильність

Сторінка 4



Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Трусики жіночі (на резинці)
10710  SMS нестерильний 6,94

10711  SP нестерильний 8,55

10712 Soft нестерильний 8,78

Фартух - малий 80 см

10801  п/е стерильний 14,79

10802  п/е нестерильний 14,09

10803  SMS стерильний 11,66

10804  SMS нестерильний 11,10

10805  LS стерильний 20,28

10806  LS нестерильний 19,32

Фартух - довгий 110 см

10807  п/е стерильний 17,82

10808  п/е нестерильний 16,97

10809  SMS стерильний 13,74

10810  SMS нестерильний 13,09

10811  LS стерильний 24,96

10812  LS нестерильний 23,77

Фартух з кишенями для інструментарію 100 см

10813  SMS стерильний 23,51

10814  SMS нестерильний 22,39

10815  LS стерильний 31,71

10816  LS нестерильний 30,20

10817 поліпропілен стерильний 38,04

10818 поліпропілен нестерильний 36,23

Нарукавники (манжети), пара

10901  п/е стерильний 19,04

10902  п/е нестерильний 18,13

10903  SMS стерильний 19,92

10904  SMS нестерильний 18,97

10905  LS стерильний 24,49

10906  LS нестерильний 23,32
10907 Soft стерильний 26,75
10908 Soft нестерильний 25,47

Нарукавники (на резинці)(без манжетів), пара

10909  п/е стерильний 12,28

10910  п/е нестерильний 11,69

10911  SMS стерильний 14,90

10912  SMS нестерильний 14,19

10913  LS стерильний 19,47

10914  LS нестерильний 18,55
10915 Soft стерильний 21,73
10916 Soft нестерильний 20,70

Накидка хірургічна вологозахісна ( з рукавами)

11001  п/е стерильний 43,17

11002  п/е нестерильний 41,11

11003  LS стерильний 60,47

11004  LS нестерильний 57,59
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Матеріал

1.8.Фартухи

Стерильність

1.9.Нарукавники

Код 

товару

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

1.10.Накидки

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетиленСторінка 5



Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Накидка оглядова 110 см

11005  SMS стерильний 22,76

11006  SMS нестерильний 21,67

11007  LS стерильний 36,57

11008  LS нестерильний 34,82

11009 Soft стерильний 43,39

11010 Soft нестерильний 41,32
Накидка-пончо 90 см

11011  SMS стерильний 31,69

11012  SMS нестерильний 30,18

11013  LS стерильний 56,54

11014  LS нестерильний 53,85

11015 Soft стерильний 68,82

11016 Soft нестерильний 65,54
Накидка-сарафан 90 см

11017  SMS стерильний 22,33

11018  SMS нестерильний 21,27

11019  LS стерильний 34,93

11020  LS нестерильний 33,27

11021 Soft стерильний 41,15

11022 Soft нестерильний 39,19

Накидка для відвідувачів 110 см, на зав'язках  (без рукавів)

11023 S 15 г/м² стерильний 15,19

11024 S 15 г/м² нестерильний 14,46

11025 SMS стерильний 21,07
11026 SMS 20,06

Мішок патологоанатомічний (на блискавці), ( з ручками)

11101  поліпропілен 421,04

Бахіли-низькі (висота 20 см.), пара
11201  п/е стерильний 1,52
11202  п/е нестерильний 1,44
11203  S стерильний 4,55
11204  S нестерильний 4,33
11205 SMS стерильний 10,37
11206 SMS нестерильний 9,88
11207  LS стерильний 13,39
11208  LS нестерильний 12,75

Бахіли-середні (висота 40 см.), пара

11209  п/е стерильний 16,92

11210  п/е нестерильний 16,11

11211 SMS стерильний 14,41

11212 SMS нестерильний 13,72

11213  LS стерильний 21,31

11214  LS нестерильний 20,30

Бахіли-високі (до коліна)(висота 55 см.), пара
11215  п/е стерильний 24,86
11216  п/е нестерильний 23,68
11217 SMS стерильний 20,51
11218 SMS нестерильний 19,53
11219  LS стерильний 31,73
11220  LS нестерильний 30,21

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

нестерильний

Матеріал

1.12.Бахіли

1.11.Мішок патологоанатомічний

Код 

товару
Стерильність

нестерильний

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетиленСторінка 6



Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Бахіли-чохли (вище коліна)(висота 80 см.), пара

11221  п/е стерильний 30,09

11222  п/е нестерильний 28,66

11223 SMS стерильний 24,55

11224 SMS нестерильний 23,38

11225  LS стерильний 39,05
11226  LS нестерильний 37,19

Шльопанці закриті "Ні кроку назад", пара
11301  SMS/ 

поліпропілен

нестерильний 12,21

Маска медична тришарова (зав'язки)

11401  S/M/S стерильний 1,18

11402  S/M/S нестерильний 1,12

Маска медична тришарова (гумові завушники)
11403  S/M/S стерильний 1,18

11404  S/M/S нестерильний 1,12

Маска медична тришарова з незапотіваючим екраном (зав'язки)

11405  S/M/S стерильний 8,29

11406  S/M/S нестерильний 7,90

11407  S/M/S стерильний 8,29

11408  S/M/S нестерильний 7,90

11501  SMS/пластик стерильний 7,54  

11502  SMS/пластик нестерильний 7,18

Шапочка-берет "Гармошка"

11601  S15 г/м² стерильний 1,10

11602  S 15 г/м² нестерильний 1,04

11603  п/е стерильний 9,44

11604  п/е нестерильний 8,99

11605  S 15 г/м² стерильний 7,52

11606  S 15 г/м² нестерильний 7,16

11607  SMS стерильний 8,49

11608  SMS нестерильний 8,09

11609  SP стерильний 11,69

11610  SP нестерильний 11,13

Шапочка-ковпак низький із потопоглинаючою стрічкою

11611 SMS стерильний 9,00

11612 SMS нестерильний 8,57

11613  SP стерильний 7,90

11614  SP нестерильний 7,52

11615 Soft стерильний 14,34

11616 Soft нестерильний 13,66
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

1.16.Шапочки

1.15.Екран

Маска медична тришарова з незапотіваючим екраном (гумові 

завушники)

Екран захісний - для обличчя (незапотіваючий) ( з фіксацією на 

зав'язках)

Шапочка-берет "Шарлота" із потопоглинаючою стрічкою 

(збільшена)

п/е - поліетилен

1.13.Шльопанці

Код 

товару
Матеріал Стерильність

1.14.Маски

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Шапочка-ковпак високий із потопоглинаючою стрічкою

11617 SMS стерильний 12,62

11618 SMS нестерильний 12,02

11619 Soft стерильний 15,76

11620 Soft нестерильний 15,01

11701 SMS стерильний 10,59
11702 Soft 15,67

Шолом - епідемічний із пелериною і потопоглинаючою стрічкою

11703 SMS стерильний 18,72
11704 Soft 29,20

11705 SMS стерильний 28,90
11706 Soft 38,62

Сорочка для новонародженого

11801  SP стерильний 10,44
11802  SP 9,95

Шапочка для новонародженого

11803  SP стерильний 8,02
11804  SP 7,63

Шкарпетки  для новонародженого

11805  SP стерильний 7,13
11806  SP 6,79

Бірка для новонародженого

11807 клейонка стерильний 1,69
11808 клейонка 1,61

Рукавички оглядові, пара (розміри: S; М; L)

11901 латекс стерильний 6,57

11902 латекс нестерильний 6,26

Рукавички хірургічні, пара ( розміри: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5)

11903 латекс стерильний 9,69

11904 латекс нестерильний 9,23

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

стерильний

Шолом - епідемічний із запахом і потопоглинаючою стрічкою

Стерильність
Код 

товару
Матеріал

нестерильний

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

нестерильний

1.17.Шоломи

1.19.Рукавички

Шолом - закритий із пелериною, маскою та екраном і  

потопоглинаючою стрічкою

нестерильний

стерильний

стерильний

1.18.Одяг для немовлят

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

нестерильний

п/е - поліетилен
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Кишеня бічна 30 см х 40 см з липкою фіксацією

20101  п/е стерильний 13,45

20102 фольг. поліпроп. стерильний 10,98

Мішок конусний 20 см × 30 см з липкою фіксацією
20201  п/е 13,43

20202  п/е 38,01

20203  п/е стерильний 73,90

20204  п/е стерильний 85,65

20205  п/е 218,26

Мішок для плечової артроскопії 90 см × 80 см
20206  п/е 145,06

20207  п/е стерильний 43,21

Пелюшка поглинаюча 40 см × 60 см
20301 целюлоза стерильний 6,40
20302 целюлоза нестерильний 6,10

Пелюшка поглинаюча 60 см × 60 см
20303 целюлоза стерильний 10,11
20304 целюлоза нестерильний 9,63

Пелюшка поглинаюча 60 см × 90 см
20305 целюлоза стерильний 13,58
20306 целюлоза нестерильний 12,94

Пелюшка поглинаюча 60 см × 120 см
20307 целюлоза стерильний 20,81
20308 целюлоза нестерильний 19,82

Пелюшка поглинаюча 90 см × 120 см
20309 целюлоза стерильний 27,76
20310 целюлоза нестерильний 26,43

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

(непромокаюча, добре поглинаюча )

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетилен

2.2.Мішки

Код 

товару

Кишеня бічна 20 см х 25 см для діатермічного пінцету з 

липкою фіксацією

Мішок 60 см × 80 см для збору рідини при кесаревому розтині                        з 

адгезивним операційним отвором 30 см × 30 см і відвідними трубками довжиною 

130 см

Мішок конусний 20см х 30 см з липкою фіксацією, з відводом 

для рідини та фільтром

2.3.Пелюшки поглинаючі

Мішок конусний 60см х 80 см з липкою фіксацією та зав'язками для 

хірурга, з відводом для рідини та фільтром

стерильний

2.Загальні вироби

Матеріал Стерильність

2.1.Кишені

Мішок для колінної артроскопії 60 см × 120 см (з двома еластичними 

манжетами)

стерильний

Мішок конусний 50см х 60 см з липкою фіксацією та зав'язками для 

хірурга, з відводом для рідини та фільтром

стерильний

стерильний
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Пелюшка поглинаюча 40 см × 60 см з адгез. краєм 

20401 целюлоза стерильний 11,63

20402 целюлоза нестерильний 11,08

Пелюшка поглинаюча 60 см × 60 см з адгез. краєм
20403 целюлоза стерильний 15,64

20404 целюлоза нестерильний 14,90

Пелюшка поглинаюча 60 см × 90 см з адгез. краєм

20405 целюлоза стерильний 19,12
20406 целюлоза нестерильний 18,21

Пелюшка поглинаюча 60 см × 120 см з адгез. краєм
20407 целюлоза стерильний 26,17
20408 целюлоза нестерильний 24,93

Пелюшка поглинаюча 90 см × 120 см з адгез. краєм
20409 целюлоза стерильний 33,80
20410 целюлоза нестерильний 32,19

Стрічка адгезивна 5 см × 50 см 

20501 SMS /адгез. стерильний 5,53

Стрічка адгезивна 10 см × 50 см 

20502 SMS/адгез. стерильний 7,81

20601 лип./SMS/адгез стерильний 7,33

20701  SMS/п/е стерильний 50,95

20702  LS/SMS стерильний 39,97

20703  LSР стерильний 59,55

20704 Soft/п/е стерильний 61,27

Чохол для шнура 5 см × 120 см 

20705  п/е стерильний 11,93

20706 SMS стерильний 13,36

Чохол для шнура 15 см × 250 см 

20707  п/е стерильний 20,54

20708 SMS стерильний 20,96

Чохол для шнура 30 см × 210 см 

20709  п/е стерильний 24,90

20710 SMS стерильний 25,35

Чохол для апаратури Ø 50 см 

20711  п/е стерильний 25,98

20712 SMS стерильний 22,76

Чохол для апаратури Ø 75 см 

20713  п/е стерильний 40,47

20714 SMS стерильний 33,86

Чохол для апаратури Ø 90 см 

20715  п/е стерильний 53,61

20716 SMS стерильний 43,63

Чохол для апаратури Ø 120 см 

20717  п/е стерильний 88,92
20718 SMS стерильний 71,48

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний) п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

2.4.Пелюшки поглинаючі з адгезивним краєм

2.7.Чохли

Код 

товару

2.5.Стрічка адгезивна для разової фіксації

Чохол 85 см × 150 см - для інструментального столу "Мейо"

Утримувач шнура адгезивний  3 см × 20 см (на липучці) для 

багаторазової фіксації

Матеріал Стерильність

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

2.6.Утримувач шнура адгезивний  

(непромокаюча, добре поглинаюча з адгезивною фіксацією)

Сторінка 10



Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

Чохол для апаратури Ø 150 см 
20719  п/е стерильний 117,26

20720 SMS стерильний 92,34

Чохли захісні для ніг 80 см × 120 см, 2 шт.

20721  SMS стерильний 47,40

20722  LS стерильний 81,92

20723  LSР стерильний 87,17

20724 Soft стерильний 100,91
Чохли захисні для ніг 30 см × 40 см, 2шт.

20725  SMS 18,09

20726  LS 21,96

20727  SMS стерильний 18,40

20728  LS стерильний 25,60

20729  LSР стерильний 26,60

20730 Soft стерильний 29,03

20731  SMS стерильний 14,96

20732  LS стерильний 18,84

20733  LSР стерильний 19,44

20734 Soft стерильний 20,76

20735  SMS стерильний 16,02

20736  LS стерильний 21,20

20737  LSР стерильний 21,99

20738 Soft стерильний 23,76

Чохол для мікроскопа 300 см × 120 см 

20739  п/е стерильний 140,34

20740 SMS стерильний 117,74

Чохол для мікроскопа 250 см × 120 см 

20741  п/е стерильний 127,62
20742 SMS стерильний 108,79

20801  п/е стерильний 78,38
20802 SMS 65,83

20803  п/е 119,93

20804 SMS 95,46

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Чохол на С-подібну рентгенівську трубку  260× 150см.
стерильний

Код 

товару

2.8.Чохол на С-подібну рентгенівську трубку  

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

стерильний

п/е - поліетилен

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Чохол захисний для кинцівки 35 см × 80 см

Чохол на С-подібну рентгенівську трубку  110×180см 

стерильний

стерильний

Матеріал

Чохол захисний для ноги 40 см × 100 см

Чохол захисний для кинцівки 25 см × 80 см

Стерильність

стерильний
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Ціна, грн. Ціна, грн.

з ПДВ (7%) з ПДВ (7%)

20901 17,58

20902 26,62

20903 35,66

20904 49,21

20905 89,88

20906 130,55

20907 191,95

Покриття операційне 160см  х 320см Покриття операційне 160см  х 300см
21001  S 15 г/м² стерильний 29,03 21013 стерильний 27,77
21002  S 15 г/м² нестерильний 27,65 21014 нестерильний 26,45
21003  SMS стерильний 61,47 21015 стерильний 58,18
21004  SMS нестерильний 58,55 21016 нестерильний 55,41
21005  LS стерильний 93,91 21017 стерильний 88,59
21006  LS нестерильний 89,44 21018 нестерильний 84,38
21007  SP стерильний 108,23 21019 стерильний 102,02
21008  SP нестерильний 103,08 21020 нестерильний 97,16
21009  LSР стерильний 104,73 21021 стерильний 98,74
21010  LSР нестерильний 99,74 21022 нестерильний 94,03
21011 Soft стерильний 120,84 21023 стерильний 113,84
21012 Soft нестерильний 115,08 21024 нестерильний 108,42

Покриття операційне 160см  х 260см Покриття операційне 160см  х 240см
21025  S 15 г/м² стерильний 25,25 21037 стерильний 23,21
21026  S 15 г/м² нестерильний 24,04 21038 нестерильний 22,11
21027  SMS стерильний 51,60 21039 стерильний 47,54
21028  SMS нестерильний 49,15 21040 нестерильний 45,28
21029  LS стерильний 77,96 21041 стерильний 71,87
21030  LS нестерильний 74,25 21042 нестерильний 68,45
21031  SP стерильний 89,60 21043 стерильний 82,61
21032  SP нестерильний 85,33 21044 нестерильний 78,68
21033  LSР стерильний 86,75 21045 стерильний 79,99
21034  LSР нестерильний 82,62 21046 нестерильний 76,18
21035 Soft стерильний 99,84 21047 стерильний 92,07
21036 Soft нестерильний 95,08 21048 нестерильний 87,68

Покриття операційне 160см  х 200см Покриття операційне 160см  х 160см
21049  S 15 г/м² стерильний 20,69 21061 стерильний 18,16
21050  S 15 г/м² нестерильний 19,70 21062 нестерильний 17,30
21051  SMS стерильний 40,96 21063 стерильний 34,38
21052  SMS нестерильний 39,01 21064 нестерильний 32,75
21053  LS стерильний 61,24 21065 стерильний 50,60
21054  LS нестерильний 58,32 21066 нестерильний 48,19
21055  SP стерильний 70,19 21067 стерильний 57,76
21056  SP нестерильний 66,85 21068 нестерильний 55,01
21057  LSР стерильний 68,00 21069 стерильний 56,01
21058  LSР нестерильний 64,76 21070 нестерильний 53,35
21059 Soft стерильний 78,07 21071 стерильний 64,07
21060 Soft нестерильний 74,35 21072 нестерильний 61,02

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

 SP

 LS

 LS

 Soft

 LSР

 LSР

 SP

 SMS 

 S 15 г/м²

 LS

 LSР

 S 15 г/м²

 SMS 

 SP

 LSР

Дихаюча антимікробна операційна європлівка 

30 см х 30см , стер.
Дихаюча антимікробна операційна європлівка  

40 см х 50 см , стер.

 S 15 г/м²

 SMS 

 SP

 SMS 

 LS

 Soft

 S 15 г/м²

 LS

 S 15 г/м²

 LSР

Антимікробна  хірургічна плівка (для підвищення асептики за рахунок іммобілізації мікрофлори під липким шаром плівки), яку можна розрізати

 Soft

 S 15 г/м²

 Soft

 SP

 SMS 

Дихаюча антимікробна  операційна європлівка 

20см х 20см, стер.

Дихаюча антимікробна  операційна європлівка 

20 см х 30 см , стер.

2.9.Дихаюча антимікробна адгезивна операційна європлівка

 LSР

Матеріал Стерильність

 SP

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Код 

товару
Матеріал Стерильність

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Дихаюча антимікробна  операційна європлівка 

50 см х 90 см , стер.

 SMS 

п/е - поліетилен

 LS

Дихаюча антимікробна операційна європлівка 

10см х 20см, стер.

2.10.Покриття операційне (Простирадла)

Дихаюча антимікробна  операційна європлівка 

50 см х 60 см , стер.

 Soft

 Soft
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Ціна, грн. Ціна, грн.

з ПДВ (7%) з ПДВ (7%)

Покриття операційне 140см  х 160см Покриття операційне 100см  х 160см
21073  S 15 г/м² стерильний 16,90 21085 стерильний 14,38
21074  S 15 г/м² нестерильний 16,10 21086 нестерильний 13,69
21075  SMS стерильний 31,09 21087 стерильний 24,51
21076  SMS нестерильний 29,61 21088 нестерильний 23,35
21077  LS стерильний 45,29 21089 стерильний 34,65
21078  LS нестерильний 43,13 21090 нестерильний 33,00
21079  SP стерильний 51,55 21091 стерильний 39,13
21080  SP нестерильний 49,10 21092 нестерильний 37,26
21081  LSР стерильний 50,02 21093 стерильний 38,03
21082  LSР нестерильний 47,64 21094 нестерильний 36,22
21083 Soft стерильний 57,07 21095 стерильний 43,07
21084 Soft нестерильний 54,35 21096 нестерильний 41,02

Покриття операційне 80см  х 200см Покриття операційне 80см  х 160см
21097  S 15 г/м² стерильний 14,38 210109 стерильний 10,47
21098  S 15 г/м² нестерильний 13,69 210110 нестерильний 9,97
21099  SMS стерильний 24,51 210111 стерильний 18,58

210100  SMS нестерильний 23,35 210112 нестерильний 17,70
210101  LS стерильний 34,65 210113 стерильний 26,69
210102  LS нестерильний 33,00 210114 нестерильний 25,42
210103  SP стерильний 39,13 210115 стерильний 30,27
210104  SP нестерильний 37,26 210116 нестерильний 28,83
210105  LSР стерильний 38,03 210117 стерильний 29,40
210106  LSР нестерильний 36,22 210118 нестерильний 28,00
210107 Soft стерильний 43,07 210119 стерильний 33,42
210108 Soft нестерильний 41,02 210120 нестерильний 31,83

Покриття операційне 80см  х 140см Покриття операційне 80см  х 120см
210121  S 15 г/м² стерильний 9,55 210133 стерильний 8,92
210122  S 15 г/м² нестерильний 9,09 210134 нестерильний 8,49
210123  SMS стерильний 16,64 210135 стерильний 15,00
210124  SMS нестерильний 15,85 210136 нестерильний 14,29
210125  LS стерильний 23,74 210137 стерильний 21,08
210126  LS нестерильний 22,61 210138 нестерильний 20,08
210127  SP стерильний 26,87 210139 стерильний 23,77
210128  SP нестерильний 25,59 210140 нестерильний 22,64
210129  LSР стерильний 26,11 210141 стерильний 23,11
210130  LSР нестерильний 24,86 210142 нестерильний 22,01
210131 Soft стерильний 29,63 210143 стерильний 26,13
210132 Soft нестерильний 28,22 210144 нестерильний 24,89

Покриття операційне 80см  х 100см Покриття операційне 70см  х 160см
210145  S 15 г/м² стерильний 8,29 210157 стерильний 9,55
210146  S 15 г/м² нестерильний 7,89 210158 нестерильний 9,09
210147  SMS стерильний 13,35 210159 стерильний 16,64
210148  SMS нестерильний 12,72 210160 нестерильний 15,85
210149  LS стерильний 18,42 210161 стерильний 23,74
210150  LS нестерильний 17,55 210162 нестерильний 22,61
210151  SP стерильний 20,66 210163 стерильний 26,87
210152  SP нестерильний 19,68 210164 нестерильний 25,59
210153  LSР стерильний 21,93 210165 стерильний 26,11
210154  LSР нестерильний 20,88 210166 нестерильний 24,86
210155 Soft стерильний 24,44 210167 стерильний 29,63
210156 Soft нестерильний 23,28 210168 нестерильний 28,22

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

 SP

 LSР

 SMS 

 S 15 г/м²

 S 15 г/м²

 SP

 SP

 S 15 г/м²

 SMS 

 SP

 LS

 SMS 

 LS

 Soft

 SP

 S 15 г/м²

 SP

 Soft

 LSР

 S 15 г/м²

 SMS 

 SMS 

 S 15 г/м²

 LSР

 S 15 г/м²

 LS

 Soft

 Soft

 LSР

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Код 

товару

 SP

 LS

 Soft

 Soft

 SMS 

 LS

 Soft

 LSР

 SP

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Матеріал

 LS

 LSР

 S 15 г/м²

 LSР

 SMS 

Матеріал

п/е - поліетилен

 LSР

 LS

 SMS 

 LS

Стерильність

 Soft

Стерильність
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Ціна, грн. Ціна, грн.

з ПДВ (7%) з ПДВ (7%)

Покриття операційне 80см  х 80см Покриття операційне 70см  х 80см
210169  S 15 г/м² стерильний 7,03 210181 стерильний 6,72
210170  S 15 г/м² нестерильний 6,70 210182 нестерильний 6,40
210171  SMS стерильний 11,09 210183 стерильний 10,26
210172  SMS нестерильний 10,56 210184 нестерильний 9,77
210173  LS стерильний 15,14 210185 стерильний 13,81
210174  LS нестерильний 14,42 210186 нестерильний 13,15
210175  SP стерильний 16,93 210187 стерильний 15,38
210176  SP нестерильний 16,12 210188 нестерильний 14,65
210177  LSР стерильний 16,49 210189 стерильний 14,99
210178  LSР нестерильний 15,71 210190 нестерильний 14,28
210179 Soft стерильний 18,51 210191 стерильний 16,76
210180 Soft нестерильний 17,63 210192 нестерильний 15,96

Покриття операційне 40см  х 70см Покриття операційне 35см  х 40см
210193  S 15 г/м² стерильний 5,21 210205 стерильний 4,32
210194  S 15 г/м² нестерильний 4,96 210206 нестерильний 4,12
210195  SMS стерильний 6,98 210207 стерильний 5,21
210196  SMS нестерильний 6,65 210208 нестерильний 4,96
210197  LS стерильний 8,76 210209 стерильний 6,10
210198  LS нестерильний 8,34 210210 нестерильний 5,81
210199  SP стерильний 9,54 210211 стерильний 6,49
210200  SP нестерильний 9,08 210212 нестерильний 6,18
210201  LSР стерильний 9,35 210213 стерильний 6,39
210202  LSР нестерильний 8,90 210214 нестерильний 6,09
210203 Soft стерильний 10,23 210215 стерильний 6,83
210204 Soft нестерильний 9,74 210216 нестерильний 6,51

Підковдра 210 см × 140 см
21101  SMS стерильний 75,43
21102  SMS нестерильний 71,84
21103 Soft стерильний 143,83
21104 Soft нестерильний 136,99

Наволочка 60 см × 70 см
21105  SMS стерильний 18,04
21106  SMS нестерильний 17,18
21107 Soft стерильний 29,63
21108 Soft нестерильний 28,22

Наматрацник 210 см × 90 см × 20 см

21109  SMS стерильний 63,84

21110  SMS нестерильний 60,80

21111  LS стерильний 90,45

21112  LS нестерильний 86,15

21113  LSР стерильний 99,33

21114  LSР нестерильний 94,60

21115 Soft стерильний 112,54

21116 Soft нестерильний 107,18

Кільце для унітазу 35 см × 40 см

21117  SMS нестерильний 7,73

21118  LS нестерильний 8,57
21119  LSР нестерильний 8,86

Рушник медичний 70см  х 80см

21201  SP стерильний 15,38

21202  SP нестерильний 14,65
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

 LSР

2.11.Постільна білизна

п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

 SMS 

 S 15 г/м²

 LS

 SP

 SP

 S 15 г/м²

 SMS 

 S 15 г/м²

 Soft

 S 15 г/м²

 Soft

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

 SMS 

 LSР

 LS

 LS

Стерильність

 SMS 

 Soft

 LS

 LSР

 LSР

 SP

 Soft

Код 

товару
Матеріал Стерильність Матеріал

 SP

2.12.Рушники
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Ціна, грн.
з ПДВ (7%)

Рушник медичний 40см  х70см

21203  SP стерильний 9,54
21204  SP 9,08

Серветки медичні 35см  х 40см
21301  SP стерильний 6,49
21302  SP нестерильний 6,18

Серветки медичні 20см  х 35см
21303  SP стерильний 5,13
21304  SP нестерильний 4,89

Серветки медичні 17см  х 20см
21305  SP стерильний 4,43
21306  SP нестерильний 4,22

Серветки медичні 10см  х 10см
21307  SP стерильний 1,03
21308  SP нестерильний 0,98

Покриття операційне 160см х 240см з адгезивним краєм
21401  SMS стерильний 52,57
21402  LS стерильний 76,90
21403  LSР стерильний 85,01
21404 Soft стерильний 97,09

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним краєм
21405  SMS стерильний 45,99
21406  LS стерильний 66,26
21407  LSР стерильний 73,03
21408 Soft стерильний 83,09

Покриття операційне 160см х 160см з адгезивним краєм
21409  SMS стерильний 42,16
21410  LS стерильний 58,38
21411  LSР стерильний 63,79
21412 Soft стерильний 71,84

Покриття операційне 80см х 100см з адгезивним краєм
21413  SMS стерильний 19,91
21414  LS стерильний 23,79
21415  LSР стерильний 25,77
21416 Soft стерильний 28,29

Покриття операційне 80см х 80см з адгезивним краєм
21417  SMS стерильний 16,56
21418  LS стерильний 20,61
21419  LSР стерильний 21,96
21420 Soft стерильний 23,98

Покриття операційне 70см х 80см з адгезивним краєм
21421  SMS стерильний 15,73
21422  LS стерильний 19,28
21423  LSР стерильний 20,46
21424 Soft стерильний 23,12

21501  SMS стерильний 62,88
21502  LS стерильний 87,21

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Покриття операційне 160см х 240см з адгезивним краєм і 

поглинаючою зоною

Стерильність

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Код 

товару

2.15.Покриття операційне з адгезивним краєм і поглинаючою зоною

п/е - поліетилен

2.14.Покриття операційне з адгезивним краєм

Матеріал

2.13.Серветки 

нестерильний
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

21503  SMS стерильний 56,30

21504  LS стерильний 76,58

21505  SMS стерильний 49,73

21506  LS стерильний 65,94

21507  SMS стерильний 27,74

21508  LS стерильний 32,81

21509  SMS стерильний 24,99

21510  LS стерильний 29,04

21511  SMS стерильний 24,16
21512  LS стерильний 27,71

21601  SMS стерильний 65,05

21602  LS стерильний 95,46

21603  LSР стерильний 105,60

21604 Soft стерильний 120,70

21605  SMS стерильний 65,31

21606  LS стерильний 95,72

21607  LSР стерильний 105,86

21608 Soft стерильний 120,96

21609  SMS стерильний 65,57

21610  LS стерильний 95,98

21611  LSР стерильний 106,12

21612 Soft стерильний 121,22

21613  SMS стерильний 65,82

21614  LS стерильний 96,23

21615  LSР стерильний 106,38

21616 Soft стерильний 121,48

21617  SMS стерильний 66,86

21618  LS стерильний 97,27

21619  LSР стерильний 107,41
21620 Soft стерильний 122,51

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Покриття операційне 80см х 100см з адгезивним краєм і поглинаючою 

зоною

Стерильність
Код 

товару

Покриття операційне 80см х 80см з адгезивним краєм і поглинаючою 

зоною

2.16.Покриття операційне з адгезивним отвором

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 20см х 

30см

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 10см х 

15см

п/е - поліетилен

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 5см х 10см

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 10см х 20 

см

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним краєм і 

поглинаючою зоною

Покриття операційне 70см х 80см з адгезивним краєм і поглинаючою 

зоною

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 5см х 15см

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Матеріал

Покриття операційне 160см х 160см з адгезивним краєм і 

поглинаючою зоною

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

21621  SMS стерильний 48,60

21622  LS стерильний 68,87

21623  LSР стерильний 75,64

21624 Soft стерильний 85,70

21625  SMS стерильний 48,86

21626  LS стерильний 69,13

21627  LSР стерильний 75,89

21628 Soft стерильний 85,96

21629  SMS стерильний 49,12

21630  LS стерильний 69,39

21631  LSР стерильний 76,15

21632 Soft стерильний 86,22

21633  SMS стерильний 49,37

21634  LS стерильний 69,65

21635  LSР стерильний 76,41

21636 Soft стерильний 86,48

21637  SMS стерильний 50,41

21638  LS стерильний 70,68

21639  LSР стерильний 77,44

21640 Soft стерильний 87,51

21641  SMS стерильний 16,11

21642  LS стерильний 19,65

21643  LSР стерильний 20,84
21644 Soft стерильний 22,60

21701  SMS стерильний 78,63

21702  LS стерильний 109,04

21703  SMS стерильний 80,18

21704  LS стерильний 110,59

21705  SMS стерильний 80,44

21706  LS стерильний 110,85

21707  SMS стерильний 93,64
21708  LS стерильний 124,05

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 10смх 

15см і поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 5см х 15см 

і поглинаючою зоною

Покриття операційне 70см х 80см з адгезивним отвором Ø7 

см

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 5см х 10см 

і поглинаючою зоною

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 5см х 10см

2.17.Покриття операційне з адгезивним отвором і поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 20см х 

30см

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 10см х 

20см

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 10см х 

15см

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетилен

Код 

товару

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 5см х 15см

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 10смх 

20см і поглинаючою зоною

Матеріал Стерильність
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

21709  SMS стерильний 94,67

21710  LS стерильний 125,08

21711  SMS стерильний 62,18
21712  LS стерильний 82,46

21713  SMS стерильний 63,74
21714  LS стерильний 84,01

21715  SMS стерильний 63,99
21716  LS стерильний 84,27

21717  SMS стерильний 77,19
21718  LS стерильний 97,46

21719  SMS стерильний 78,22

21720  LS стерильний 98,50

21801  SMS стерильний 20,60
21802  LS стерильний 24,15
21803  LSР стерильний 25,33
21804 Soft 27,09

21805

21806

21807

21808

21809

21810

21811

21812

21813

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Ціну уточнювти у 

менеджера

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

2.18.Покриття операційне для епідуральних маніпуляцій з адгезивним отвором 

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 5см х 15см 

і поглинаючою зоною

стерильний

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Ранорозширювач, розмір В-60/70-150

Ранорозширювач, розмір В-120/130-250

Ранорозширювач, розмір В-150/160-250

2.19. Ранорозширювач, стерильний (за бажанням клієнта, можна доукомплектовувати  операційний комплект)

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 20смх 

30см і поглинаючою зоною

Ранорозширювач, розмір B-220/230-250

Ранорозширювач, розмір D-70/70-35/25

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 10смх 

15см і поглинаючою зоною

Покриття операційне 70 см х 80 см для епідуральних маніпуляцій з 

адгезивним отвором 6 см х 10 см

Ранорозширювач, розмір B-80/90-150

Стерильність

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 10смх 

20см і поглинаючою зоною

Ранорозширювач, розмір В-180/190-250

Код 

товару

Покриття операційне 160см х 300см з адгезивним отвором 20смх 

30см і поглинаючою зоною

Ранорозширювач, розмір D-40/30-15/35

Матеріал

Покриття операційне 160см х 200см з адгезивним отвором 5см х 10см 

і поглинаючою зоною

п/е - поліетилен

Ранорозширювач, розмір D-50/40-25/35
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

30101  SMS стерильний 144,00
30102  LS стерильний 188,09
30103  LSР стерильний 195,02
30104 Soft стерильний 216,91

30105  SMS стерильний 101,64
30106  LS стерильний 128,00
30107  LSР стерильний 121,23

30108 Soft стерильний 134,31

30201  SMS стерильний 171,32
30202  LS стерильний 201,73
30203  LSР стерильний 202,94
30204 Soft стерильний 218,04

30205  SMS стерильний 117,62
30206  LS стерильний 148,03
30207  LSР стерильний 149,25
30208 Soft стерильний 164,35

30209  SMS стерильний 231,58
30210  LS стерильний 275,17
30211  LSР стерильний 275,41
30212 Soft стерильний 297,06

30213  SMS стерильний 162,79
30214  LS стерильний 206,38
30215  LSР стерильний 206,63
30216 Soft стерильний 228,27

30217  SMS стерильний 162,51
30218  LS стерильний 192,92
30219  LSР стерильний 203,06

30220 Soft стерильний 218,16
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

3.2.Покриття операційне Загальна хірургія

п/е - поліетилен

Матеріал

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Покриття операційне 160см×300см - для лапароскопії, з захисним покриттям 

для ніг, кишенями бічними, а також з двома адгезивними опер. полями: 

абдомінальним 25см × 30см з  дихаючою інцизною плівкою  і перинеальним 

Ø15см та поглинаючими зонами

Покриття операційне 160см×300см - для лапаротомії з адгезивним 

операційним полем 15см×30см,  кишенями бічними та поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см × 300см - для лапароскопії з абдомінальним 

адгезивним операційним полем 25см×30см, з дихаючою  інцизною плівкою  та 

кишенями бічними 

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 160 см × 260 см - універсальне, з U - подібним 

адгезивним операційним полем 7 см × 70 см та поглинаючою зоною

3.Покриття операційне спеціалізоване

Стерильність
Код 

товару

Покриття операційне комбіноване 200 см × 360 см - для лапаротомії, з 

регульованим адгезивним операційним полем                             максимум 30 см 

× 35 см та поглинаючими зонами

3.1.Покриття операційне Універсальне

Покриття операційне 160см×300см-для лапароскопії, з захисним покриттям 

для ніг, кишенями бічними, а також з двома адгезивними опер. полями: 

абдомінальним 25см×30см і перинеальним Ø15см та поглинаючими зонами

Покриття операційне 160см × 300см - для лапаротомії з адгезивним 

операційним полем 15см×30см, з дихаючою  інциз. плівкою , кишенями 

бічними та поглинаючою зоною
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

30221  SMS стерильний 97,26
30222  LS стерильний 127,67
30223  LSР стерильний 137,82

30224 Soft стерильний 152,92

30301  SMS стерильний 166,73
30302  LS стерильний 210,32
30303  LSР стерильний 224,86
30304 Soft стерильний 246,50

30305  SMS стерильний 118,09
30306  LS стерильний 161,68
30307  LSР стерильний 176,21
30308 Soft стерильний 197,86

30309  SMS стерильний 127,88
30310  LS стерильний 171,59
30311  LSР стерильний 186,17
30312 Soft 207,88

30313  SMS стерильний 281,93
30314  LS стерильний 325,77
30315  LSР стерильний 324,28
30316 Soft стерильний 346,05

30317  SMS стерильний 235,87
30318  LS стерильний 279,71
30319  LSР стерильний 279,19
30320 Soft стерильний 300,96

30321  SMS стерильний 73,74
30322  LS стерильний 116,36
30323  LSР стерильний 127,38

30324 Soft стерильний 142,09
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 80 см × 160 см - для гінекології/цистоскопії, з фігурними 

вирізами та адгезивним полем 15 см × 15 см в перинеальній області + чохли 

захисні для ніг 80см х 120 см, 2шт

Стерильність
Код 

товару
Матеріал

Покриття операційне 160см×300см-для лапароскопії з абдомінальним 

адгезивним операційним полем 25см×30см та кишенями бічними

Покриття операційне 160 см × 300 см - для гінекології, з захисним покриттям 

для ніг, адгезивним операційним полем 15 см × 30 см в абдоміноперинеальній 

області, поглинаючим фартухом та конусним мішком 60 см × 80 см для збору 

рідини ( з відводом ) 

Покриття операційне 160 см × 300 см - для гінекології, з захисним покриттям 

для ніг, з трикутним адгезивним абдомінальним операційним полем 20см × 

25см  та перинеальним адгезивним отвором Ø 15 см 

Покриття операційне 160см×300см - для гінекології, з захисним покриттям для 

ніг, з трикутним адгезивним абдомінальним операційним полем 20см×25см, з 

дихаючою  інцизною плівкою  та перинеальним адгезивним отвором Ø15см

Покриття операційне 160см×300см - для гінекології, з захисним покриттям для 

ніг, адгезивним операційним полем Ø 15 см в перинеальній області та 

приймальним мішком 20см×30см

стерильний

п/е - поліетилен

Покриття операційне 160 см × 300 см - для гінекології, з захисним покриттям 

для ніг, адгезивним операційним полем 15 см × 30 см, з дихаючою  інцизною 

плівкою  в абдоміноперинеальній області, поглинаючим фартухом та 

конусним мішком 60 см × 80 см для збору рідини ( з відводом )

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

3.3.Покриття операційне Гінекологія
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

30325  SMS стерильний 205,02
30326  LS стерильний 235,43
30327  LSР стерильний 245,57
30328 Soft стерильний 260,67

30329  SMS стерильний 127,20
30330  LS стерильний 157,61
30331  LSР стерильний 167,75
30332 Soft стерильний 182,85

30333  SMS стерильний 185,63
30334  LS стерильний 216,04
30335  LSР стерильний 205,49
30336 Soft стерильний 220,59

30337  SMS стерильний 107,81
30338  LS стерильний 138,22
30339  LSР стерильний 130,38
30340 Soft стерильний 145,48

30341  SMS стерильний 39,95
30342  LS стерильний 56,17
30343  LSР стерильний 61,58
30344 Soft стерильний 69,63

30401  SMS стерильний 247,03
30402  LS стерильний 290,87
30403  LSР стерильний 305,49
30404 Soft стерильний 327,26

30405  SMS стерильний 208,58
30406  LS стерильний 252,43
30407  LSР стерильний 267,05
30408 Soft стерильний 288,82

30409  SMS стерильний 103,48
30410  LS стерильний 148,20
30411  LSР стерильний 156,86

30412 Soft стерильний 175,66
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Покриття операційне 80 см × 200 см - для урології, з фігурними вирізами і 

фільтром; з адгезивним полем для надлобкового дренажу 2 см × 15 см; з 

перинеальним отвором Ø 6 см і пальцевим чохлом + чохли захисні для ніг 

80смх 120 см, 2шт

Стерильність

Покриття операційне 160см × 300см - для кесаревого розтину, з адгезивним 

операційним полем 30см×30см з дихаючою  інцизною плівкою   та поглинаючою 

зоною

Код 

товару

Покриття операційне 160 см × 160 см - для гінекології, з адгезивним 

операційним полем 15 см × 15 см в перинеальній області

п/е - поліетилен

3.4.Покриття операційне Урологія

Покриття операційне 160см×300см - для урології, з захисним покриттям для ніг 

, з адгезивним абдомінальним полем Ø 8 см; та перинеальним отвором Ø6см; 

пальцевим чохлом; мішком конусним 60см×80см з відводом 

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 160 см × 300 см - для урології, з захисним покриттям для 

ніг, з адгезивним абдомінальним полем Ø 8 см; з дихаючою інцизною 

плівкою  та перинеальним отвором Ø 6 см; пальцевим чохлом; мішком 

конусним 60 см × 80 см з відводом 

Покриття операційне 160 см × 300 см - для кесаревого розтину, з адгезивним 

операційним полем 30см ×30см  та кишенею для збору рідини з відвідними 

трубками (довжиною 130 см )

Покриття операційне 160см×300см - для кесаревого розтину, з адгезивним 

операційним полем 30см×30см та поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см × 300см - для кесаревого розтину, з адгезивним 

операційним полем 30см×30см з дихаючою  інцизною плівкою  та кишенею 

для збору рідини з відвідними трубками ( довжиною 130см)

Матеріал
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30413  SMS стерильний 93,94
30414  LS стерильний 136,63
30415  LSР стерильний 144,61
30416 Soft стерильний 162,40

30417  SMS стерильний 80,22
30418  LS стерильний 122,92
30419  LSР стерильний 130,90
30420 Soft стерильний 148,69

30421  SMS стерильний 41,74
30422  LS стерильний 57,96
30423  LSР стерильний 63,37

30424 Soft стерильний 71,42

30501  SMS стерильний 319,74
30502  LS стерильний 363,46
30503  LSР стерильний 366,36
30504 Soft стерильний 388,07

30505  SMS стерильний 250,96
30506  LS стерильний 294,67
30507  LSР стерильний 297,58
30508 Soft стерильний 319,28

30509  SMS стерильний 237,07
30510  LS стерильний 280,85
30511  LSР стерильний 292,53
30512 Soft 314,27

30513  SMS стерильний 48,61
30514  LS стерильний 68,88
30515  LSР стерильний 75,64

30516 Soft стерильний 85,71
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

3.5.Покриття операційне Проктологія

п/е - поліетилен

Покриття операційне 80см×160см - для урології, з фігурними вирізами; з 

адгезивним абдомінальним полем Ø8 см;  дихаючою інцизною плівкою  і 

перинеальним отвором Ø 6 см; пальцевим чохлом + чохли захисні для ніг 80см 

х 120 см, 2шт

Покриття операційне 160 см × 340 см - проктологічне, для маніпуляцій на 

прямій кишці, з захисним покриттям для ніг, а також з ректальним адгезивним 

операційним полем 12 см × 15 см та поглинаючою зоною,  конусним мішком 

60см х 80см з відводом і фільтром

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 160 см × 300 см - для маніпуляцій на прямій кишці, з 

захисним покриттям для ніг, а також з двома адгезивними операційними 

полями: перинеальним  15 см × 20 см  та ректальним 12 см × 15 см, з 

поглинаючими зонами, а також конусним мішком 60см х 80 см з відводом і 

фільтром

Покриття операційне 160 см × 160 см - для урології, з перинеальним отвором Ø 

6 см

Покриття операційне 160см × 200см - проктологічне, для маніпуляцій на 

прямій кишці, з ректальним адгезивним операційним полем 12см×15см

Покриття операційне 80см × 160см - для урології, з фігурними вирізами; з 

адгезивним абдомінальним полем Ø 8 см; і перинеальним отвором Ø 6 см; 

пальцевим чохлом + чохли захисні для ніг 80см х 120 см, 2шт

стерильний

Покриття операційне 160 см × 300 см - для маніпуляцій на прямій кишці, з 

захисним покриттям для ніг, а також з двома адгезивними операційними 

полями: перинеальним  15 см × 20 см з дихаючою інцизною плівкою  та 

ректальним 12см× 15 см, з поглинаючими зонами, а також конусним мішком 

60смх80см з відводом і фільтром

СтерильністьМатеріал
Код 

товару
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30601  LS стерильний 824,75 425,65
30602  LSР стерильний 840,66 441,56
30603 Soft стерильний 864,35 465,25

30604  LS стерильний 295,10
30605  LSР стерильний 311,01
30606 Soft стерильний 334,70

30607  LS стерильний 855,81 456,71
30608  LSР стерильний 871,13 472,03
30609 Soft стерильний 893,94 494,84

30610  LS стерильний 326,16
30611  LSР стерильний 341,48
30612 Soft стерильний 364,29

30613  LS стерильний 830,60 492,91
30614  LSР стерильний 846,51 508,82
30615 Soft стерильний 870,20 532,51

30616  LS стерильний 300,95
30617  LSР стерильний 316,86
30618 Soft 340,55

30619  SMS стерильний 133,33
30620  LS стерильний 159,56
30621  LSР стерильний 168,31
30622 Soft стерильний 181,33

30623  SMS стерильний 10,52
30624  LS стерильний 12,42
30625  LSР стерильний 13,05
30626 Soft стерильний 13,99

30701  SMS/п/е стерильний 223,87 271,78
30702  п/е стерильний 196,86 244,78
30703 Soft/п/е стерильний 240,13 288,05

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувал.), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Покриття операційне 160см × 240см – для кардіоваскулярної хірургії, з U - подібним 

адгезивним операційним  вирізом 20см×100см, перинеальним рушником 20см × 

60см та поглинаючою зоною

дихаюча

3.7.Покриття операційне Судинна хірургія

Матеріал

дихаюча

п/е - поліетилен

йодована дихаюча

стерильний

Покриття операційне 220см×300см – для ангіографії, з двома адгезивними 

операційними полями 15смх15см з  інцизною плівкою  і поглинаючою зоною

Рушник перинеальний 20 см × 60 см з адгезивною фіксацією

дихаюча

дихаюча

Покриття операційне 200см × 320см - для кардіоваскулярної хірургії, з торакальним 

адгезивним операційним полем 35см×40см з  дихаючою  інцизною плівкою , 

кишенями бічними та  поглинаючими  зонами

не дихаюча

Покриття операційне 200 см × 320 см - для торакальних операцій, з  адгезивним 

операційним полем 45см×50см,  та кишенями бічними та  поглинаючими  зонами

Код 

товару

3.6.Покриття операційне Кардіологія

Покриття операційне 200 см × 320 см – для кардіоваскулярної хірургії, з торакальним 

адгезивним операційним полем 35см×40см, і двома 10 см × 80 см  для ніг, з 

дихаючою інцизною плівкою  і  кишенями бічними та поглинаючими зонами
йодована дихаюча

Ціна, грн.

Покриття операційне 200см × 320см - для кардіоваскулярної хірургії, з торакальним 

адгезивним операційним полем 35см×40см, кишенями бічними та  поглинаючими  

зонами

Покриття операційне 200 см × 320 см – для кардіоваскулярної хірургії, з торакальним 

адгезивним операційним полем 35 см × 40см, і двома 10 см × 80 см  для ніг,  і  

кишенями бічними та поглинаючими зонами

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 200 см × 320 см - для торакальних операцій, з  адгезивним 

операційним полем 45см×50см, з дихаючою інцизною плівкою , кишенями бічними 

та  поглинаючими  зонами

йодована дихаюча

Стерильність
з ПДВ (7%)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

30704  SMS/п/е стерильний 204,12
30705  п/е стерильний 177,11
30706  Soft/п/е стерильний 211,61

30707  SMS/п/е стерильний 262,81 349,25
30708  п/е стерильний 235,80 322,25
30709  Soft/п/е стерильний 279,08 365,52

30710  SMS/п/е стерильний 231,88
30711  п/е стерильний 204,88
30712 Soft/п/е стерильний 239,37

30713  SMS стерильний 109,12 157,04

30714  LS стерильний 133,45 181,36

30715  LSР стерильний 141,56 189,48

30716 Soft стерильний 153,64 201,56

30717  SMS стерильний 93,81
30718  LS стерильний 118,14
30719  LSР стерильний 126,26
30720 Soft стерильний 138,34

30721  п/е 20,60

30801  SMS стерильний 151,58
30802  LS стерильний 181,99
30803  LSР стерильний 181,55
30804 Soft стерильний 196,65

30805  SMS стерильний 115,17
30806  LS стерильний 145,58
30807  LSР стерильний 146,90
30808 Soft стерильний 161,99

30809  SMS стерильний 228,74
30810  LS стерильний 253,25
30811  LSР стерильний 255,59
30812 Soft стерильний 267,77

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

не дихаюча

Покриття операційне 220 см × 300 см – для ангіографії, з двома адгезивними 

операційними полями 15см х 15 см   і поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см×240см – для ангіографії, з двома адгезивними 

операційними полями 15см х 15см 

п/е - поліетилен

дихаюча

Покриття операційне 160см×240см – для ангіографії, з двома адгезивними 

операційними полями 15смх15см з інцизною плівкою

3.8.Покриття операційне Нейрохірургія

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Код 

товару
СтерильністьМатеріал

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Покриття операційне 160 см × 240 см - для краніотомії, з адгезивним 

операційним полем 20 см × 30 см, з дихаючою  інцизною плівкою , 

поглинаючою зоною та мішком конусним 50 см × 60 см з відводом

дихаюча

не дихаюча

Покриття операційне 80см × 100см - прозоре - для вимірювальних приладів, з 

адгезивним краєм

стерильний

Покриття операційне 160 см × 300 см - (хребетне) з адгезивним операційним 

полем 10 см × 25 см, з дихаючою інцизною плівкою , кишенями бічними та 

поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см × 300см - (хребетне) з адгезивним операційним 

полем 10 см × 25 см, кишенями бічними та поглинаючою зоною

Покриття операційне 220см × 300см – для радіальної ангіографії, з чотирма 

адгезивними операційними полями 15см х 15см з інцизною плівкою  і 

поглинаючою зоною

Покриття операційне 220см × 300см – для радіальної ангіографії, з чотирма 

адгезивними операційними полями 15см х 15см  і поглинаючою зоною
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30813  SMS стерильний 168,99
30814  LS стерильний 193,51
30815  LSР стерильний 195,85
30816 Soft стерильний 208,02

30901  SMS стерильний 85,31
30902  LS стерильний 105,58
30903  LSР стерильний 96,78
30904 Soft стерильний 106,85

30905  SMS стерильний 62,04
30906  LS стерильний 92,45
30907  LSР стерильний 102,59
30908 Soft стерильний 117,69

31001  SMS стерильний 79,28 92,17
31002  LS стерильний 103,61 116,50
31003  LSР стерильний 111,72 124,61
31004 Soft стерильний 123,80 136,69

31005  SMS стерильний 75,46
31006  LS стерильний 99,79
31007  LSР стерильний 107,90
31008 Soft стерильний 119,98

31009  SMS стерильний 34,63 47,52
31010  LS стерильний 39,70 52,59
31011  LSР стерильний 41,39 54,28
31012 Soft стерильний 43,90 56,79

31013  SMS стерильний 34,63 47,52
31014  LS стерильний 39,70 52,59
31015  LSР стерильний 41,39 54,28
31016 Soft стерильний 43,90 56,79

31017  SMS стерильний 34,63 47,52
31018  LS стерильний 39,70 52,59
31019  LSР стерильний 41,39 54,28
31020 Soft стерильний 43,90 56,79

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)
 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)
 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²
 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Код 

товару

не дихаюча

Покриття операційне 160 см × 300 см - для пластичної хірургії, з овальним 

отвором 13 см × 17 см

не дихаюча

Покриття операційне 160 см × 240 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 10 см і мішками приймальними 

Покриття операційне 160см×200см - для струмектомії (на дугу), з U - подібним 

адгезивним операційним полем 7см×50см та поглинаючою зоною

Покриття операційне 160см×240см - для краніотомії, з адгезивним 

операційним полем 20см×30 см,  поглинаючою зоною та мішком конусним 

50см × 60 см з відводом

з ПДВ (7%)
Стерильність

дихаючане дихаюча

дихаюча

3.10.Покриття операційне Офтальмологія

дихаюча

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 8 см, з інцизною плівкою  та мішком приймальним 

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 6 см, з  інцизною плівкою  та мішком приймальним 

3.9.Покриття операційне Отоларингологія (ЛОР)

Матеріал

не дихаюча

Ціна, грн.

Покриття операційне 160 см × 240 см - офтальмологічне з операційним полем 

Ø 10  см з інцизною плівкою   і мішками приймальними 

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

дихаюча

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 10 см, з інцизною плівкою  та мішком приймальним 

п/е - поліетилен

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

31021  SMS стерильний 30,81
31022  LS стерильний 35,88
31023  LSР стерильний 37,57
31024 Soft стерильний 40,08

31025  SMS стерильний 30,81
31026  LS стерильний 35,88
31027  LSР стерильний 37,57
31028 Soft стерильний 40,08

31029  SMS стерильний 30,81
31030  LS стерильний 35,88
31031  LSР стерильний 37,57
31032 Soft стерильний 40,08

31033  SMS стерильний 20,23
31034  LS стерильний 25,30
31035  LSР стерильний 26,99
31036 Soft стерильний 29,51

31037  SMS стерильний 20,23
31038  LS стерильний 25,30
31039  LSР стерильний 26,99
31040 Soft стерильний 29,51

31041  SMS стерильний 20,23
31042  LS стерильний 25,30
31043  LSР стерильний 26,99
31044 Soft стерильний 29,51

31045  SMS стерильний 21,54
31046  LS стерильний 26,61
31047  LSР стерильний 28,30
31048 Soft стерильний 30,82

31049  SMS стерильний 21,54
31050  LS стерильний 26,61
31051  LSР стерильний 28,30
31052 Soft стерильний 30,82

31053  SMS стерильний 21,54
31054  LS стерильний 26,61
31055  LSР стерильний 28,30
31056 Soft стерильний 30,82

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з отвором Ø 6 

см та адгезивною фіксацією

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з отвором Ø 10 

см та адгезивною фіксацією

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 8 см

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 10 см,  та мішком приймальним 

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 8 см та мішком приймальним 

п/е - поліетилен

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з отвором Ø 8 

см та адгезивною фіксацією

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 10 см

Матеріал

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 6 см

Стерильність

Покриття операційне 80 см × 100 см - офтальмологічне з адгезивним 

операційним полем Ø 6 см та мішком приймальним 

Код 

товару

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

31101  SMS стерильний 146,10
31102  LS стерильний 172,46
31103  LSР стерильний 146,06
31104 Soft стерильний 159,15

31105  SMS стерильний 394,25
31106  LS стерильний 434,80
31107  LSР стерильний 419,35
31108 Soft стерильний 439,48

31109  п/е стерильний 357,39

31110  п/е стерильн

ий

258,11

31111  SMS стерильний 334,62
31112  LS стерильний 378,33
31113  LSР стерильний 392,92
31114 Soft стерильний 414,62

31115  SMS стерильний 250,24
31116  LS стерильний 292,05
31117  LSР стерильний 306,00
31118 Soft стерильний 326,76

31119  SMS стерильний 274,29
31120  LS стерильний 326,56
31121  LSР стерильний 344,00
31122 Soft стерильний 369,95

31123  SMS стерильний 197,05
31124  LS стерильний 229,48
31125  LSР стерильний 228,63
31126 Soft стерильний 244,73

31127  SMS стерильний 189,28
31128  LS стерильний 221,72
31129  LSР стерильний 226,70
31130 Soft стерильний 242,81

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Код 

товару

Покриття операційне 200см×320см - для операцій на стегні, з вбудованою 

однією гумовою манжетою та мішками приймальними з відвідними трубками 

(довжиною-130 см)

Покриття операційне 200см×300см – вертикальне із прозорої плівки, з 

адгезивним операційним полем 25см × 50см, а також  конусним мішком 50см 

× 60см з відводом і дві кишені бічні

3.11.Покриття операційне Ортопедія і травматологія

Покриття операційне 160 см × 260 см - для ортопедії, з U - подібним 

адгезивним операційним полем 20 см × 100 см та поглинаючою зоною

п/е - поліетилен

СтерильністьМатеріал

Покриття операційне 160 см × 320 см - для нижньої кінцівки,  з гумовою 

манжетою та поглинаючою зоною

Покриття операційне 200 см × 320 см - для колінної артроскопії, з вбудованим 

приймальним мішком, з гумовими манжетами та відвідною трубкою 

(довжиною - 130 см) (при наявності підставки для ноги)

Покриття операційне 160 см × 320 см - для верхньої кінцівки,  з гумовою 

манжетою та поглинаючою зоною

Покриття операційне 200см × 320см - для колінної артроскопії, з вбудованим 

приймальним мішком, з гумовою манжетою та відвідною трубкою (довжиною 

- 130см) (при відсутності підставки для ноги)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Покриття операційне 200 см × 300 см – вертикальне із прозорої плівки, з 

адгезивним операційним полем 25 см × 50 см, з дихаючою інцизною плівкою , 

а також  конусним мішком 50 см × 60 см з відводом і дві кишені бічні

Покриття операційне 250 см × 320 см - для плечової артроскопії, з вбудованим 

приймальним мішком, з гумовою манжетою та відвідною трубкою (довжиною 

– 130 см)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)
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Ціна, грн.
з ПДВ (7%)

31131  SMS стерильний 260,89
31132  LS стерильний 293,33
31133  LSР стерильний 292,47
31134 Soft стерильний 308,57

31201  SMS стерильний 68,73
31202  LS стерильний 93,06
31203  LSР стерильний 98,84
31204 Soft стерильний 110,91

31205  SMS стерильний 22,28
31206  LS стерильний 27,34
31207  LSР стерильний 29,03
31208 Soft стерильний 31,55

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Покриття операційне 160 см × 240 см - стоматологічне, з адгезивним отвором 

9см × 13см і поглинаючою зоною

3.12.Покриття операційне Стоматологія

Стерильність
Код 

товару
Матеріал

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Покриття операційне 160 см × 320 см - для нижніх кінцівок,  з двома гумовими 

манжетами та поглинаючою зоною

Покриття операційне 80 см × 100 см - стоматологічне, з поперечним 

адгезивним розрізом 15см 

п/е - поліетилен

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)
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Ціна, грн.

з ПДВ (7%)

40001  SMS стерильний 12,60

40002  SMS нестерильний 12,00

40003  LS стерильний 16,15

40004  LS нестерильний 15,38

40005  LSР стерильний 17,33

40006  LSР нестерильний 16,50

40007 Soft стерильний 19,09

40008 Soft нестерильний 18,18

40009  SMS стерильний 33,66
40010  SMS нестерильний 32,06
40011  LS стерильний 43,35
40012  LS нестерильний 41,29
40013  LSР стерильний 46,58
40014  LSР нестерильний 44,37
40015 Soft стерильний 51,40
40016 Soft нестерильний 48,95

40017  SMS стерильний 8,89

40018  SMS нестерильний 8,47

40019 Soft стерильний 10,63

40020 Soft нестерильний 10,12

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Код 

товару

4.Білизна для стоматології
Пелерина  стоматологічна 70 см × 80 см (на липучці)

Підголівник стоматологічний 20 см × 25 см  ( на резинці)

СтерильністьМатеріал

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

п/е - поліетилен

Накидка на крісло стоматологічна 70 см × 160 см з фіксацією (на зав'язках) 
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50001 Комплект одягу  (стерильно)

Хірургічний №1
–  халат хірургічний 110см, рукав-манжет SMS  Soft

–  бахіли низькі SMS SMS

S 15 S 15

–  маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

70,75 115,60

50002 Комплект одягу  (стерильно)

Хірургічний №2
–  халат хірургічний 140см, рукав-манжет SMS  Soft

–  бахіли низькі SMS SMS

S 15 S 15

–  маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

73,95 124,73

50003 Комплект одягу  (стерильно)

Хірургічний №3
–  халат хірургічний 140см, рукав-манжет SMS  Soft

–  бахіли середні SMS SMS 

SMS SMS 

–  маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

– 1 пара нарукавники  на резинці п/е LS

–  фартух довгий 110 см п/е LS

ціна з ПДВ (7%), грн. 109,57 167,11

50004 Комплект одягу  (стерильно)

Хірургічний №4
–  халат хірургічний 140см, ламінований LS/SMS LSP/ Soft

–  бахіли середні LS LS

S 15 S 15

–  маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

104,65 128,85

50005 Комплект одягу  (стерильно)

Хірургічний №5
–  халат хірургічний 140см, рукав-манжет SMS Soft

–  бахіли середні SMS SMS 

SMS SMS 

–  маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

–  штани хірургічні SMS Soft

–  сорочка хірургічна, рукав короткий SMS Soft

151,27 256,00

50006 Комплект одягу  (стерильно)

Хірургічний №6
–  сорочка хірургічна, рукав короткий SMS  Soft

– штани хірургічні SMS  Soft

70,21 124,16

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

матеріал

–  шолом-епідемічний із запахом та потопоглинаючою стрічкою

–  шапочка–берет "Шарлотта" з потопоглинаючою стрічкою

–  шапочка–берет "Шарлотта" з потопоглинаючою стрічкою

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

матеріал

матеріал

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

5.Комплекти одягу хірургічного

п/е - поліетилен

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

–  шапочка-ковпак низький з потопоглинаючою стрічкою

матеріал

–  шапочка–берет "Шарлотта" з потопоглинаючою стрічкою

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)
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60001 Комплект одягу  

Вологозахисний №1
–  фартух довгий 110 см п/е LS

– 1 пара, нарукавники  на резинці п/е LS

стерил. 30,10 44,43

нестерил. 28,66 42,32

60002 Комплект одягу  

Вологозахисний №2
–  накидка хірургічна - вологозахисна п/е LS

– 1 пара, бахіли високі на взуття п/е LS

стерил. 68,03 92,19

нестерил. 64,79 87,80

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

6. Комплекти одягу вологозахисні

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал
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70001 Комплект одягу  (стерильно)

Лікар-Інфекціоніст №1 закриті приміщення

– 1 пара, бахіли високі LS LS

– 1 шт,  штани хірургічні SMS  Soft

– 1 шт, куртка хірургічна, рукав довгий SMS  Soft

– 1 шт, халат хірургічний140см, комір зі стійкою SMS  Soft

– 1 шт, шолом – закритий з маскою та екраном SMS  Soft

– 1 пара, нарукавники медичні (манжети) LS LS

– 1 шт, фартух довгий 110 см п/е LS

– 1 шт,  рушник 40 см × 70 см  SMS SP

– 2 пари, рукавички хірургічні латекс латекс

267,09 397,38

70002 Комплект одягу  (не стерильно)

Лікар-Інфекціоніст №1а  польові умови

– 1 пара, чоботи гумові * *

– 1 шт,  комбінезон з капюшоном LS LSP

– 1 шт, халат хірургічний140см, комір зі стійкою SMS  Soft

– 1 шт, шолом – закритий з маскою та екраном SMS  Soft

– 1 шт,  рушник 40 см × 70 см  SMS SP

– 1 пара, рукавички хірургічні латекс латекс

– 1 пара, рукавички гумові * *

290,03 352,93
* Вироби в ціну не враховано

70003 Комплект одягу  (стерильно)

Лікар-Інфекціоніст №2 закриті приміщення

– 1 пара, бахіли високі LS LS

– 1 шт,  штани хірургічні SMS  Soft

– 1 шт, куртка хірургічна, рукав довгий SMS  Soft

– 1 шт, халат хірургічний 140см, комір зі стійкою SMS  Soft

SMS  Soft

 1 шт,  маска протиепідемічна  S/M/S  S/M/S 

– 1 пара, нарукавники  (манжети) LS LS

– 1 шт, фартух довгий 110 см п/е LS

– 1 шт,  рушник 40 см × 70 см  SMS SP

– 2 пари, рукавички хірургічні латекс латекс

258,08 379,45

70004 Комплект одягу  (стерильно)

Лікар-Інфекціоніст №3 закриті приміщення

– 1 пара, бахіли високі LS LS

– 1 шт,  штани хірургічні SMS  Soft

– 1 шт, куртка хірургічна, рукав довгий SMS  Soft

– 1 шт, халат хірургічний 140см, комір зі стійкою SMS  Soft

SMS  Soft

 1 шт,  маска протиепідемічна  S/M/S  S/M/S 

– 1 шт,  рушник 40 см × 70 см  SMS SP

– 1 пари, рукавички хірургічні латекс латекс

206,09 327,45

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, шолом – епідемічний з пелериною і потопоглинаючою 

стрічкою

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, шолом – епідемічний з пелериною і потопоглинаючою 

стрічкою

матеріал

п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

ціна з ПДВ (7%), грн.

7.Лікар-Інфекціоніст (протиепідемічний)

матеріал

матеріал
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70005 Комплект одягу  (стерильно)

Лікар-Інфекціоніст №4 закриті приміщення

– 1 пара, бахіли високі LS LS

– 1 шт,  штани хірургічні SMS  Soft

– 1 шт, куртка хірургічна, рукав довгий SMS  Soft

– 1 шт, халат хірургічний 140см, комір зі стійкою SMS  Soft

SMS  Soft

 1 шт,  маска протиепідемічна  S/M/S  S/M/S 

– 1 пари, рукавички хірургічні латекс латекс

190,98 306,93

70006 Комплект одягу  (стерильно)

Лікар-Інфекціоніст №5 закриті приміщення

– 1 пара, бахіли середні LS LS

– 1 шт,  штани хірургічні SMS  Soft

– 1 шт, сорочка  хірургічна, рукав короткий SMS  Soft

– 1 шт, халат хірургічний 140см, комір зі стійкою LS/SMS  Soft

SMS  Soft

 1 шт,  маска протиепідемічна  S/M/S  S/M/S 

– 1 пари, рукавички хірургічні латекс латекс

– 1 шт, екран захисний незапотіваючий 15см х 20см пластик пластик

197,54 289,79

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал

– 1 шт, шолом – епідемічний з запахом і потопоглинаючою стрічкою

– 1 шт, шолом – епідемічний з запахом і потопоглинаючою стрічкою

матеріал

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

ціна з ПДВ (7%), грн.

п/е - поліетилен

ціна з ПДВ (7%), грн.
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80001 Комплект одягу  

Медичний №1
– 1 шт,сорочка хірургічна, рукав короткий SMS Soft

– 1 шт, штани хірургічні SMS  Soft

SMS SMS 

стерил. 79,21 133,16
нестерил. 75,44 126,82

80002 Комплект одягу  

Медичний №2
– 1 шт,  куртка хірургічна, рукав довгий (резинка) SMS Soft

– 1 шт,  штани хірургічні SMS  Soft

SMS SMS 

стерил. 93,36 151,05
нестерил. 88,91 143,86

80003 Комплект одягу 

Медичний №3
– 1 шт,  халат медичний 110см (з переду на блискавці ) SMS Soft

S 15 S 15 

стерил. 59,29 91,52

нестерил. 56,47 87,17

80004 Комплект одягу  

– 1 шт, накидка для відвідувачів

 1 шт, маска медична

стерил.

нестерил.

80005 Комплект одягу  

– 1 шт, накидка для відвідувачів

стерил.

нестерил.

80006 Комплект одягу  

– 1 шт,  халат медичний 110см (з переду на липучці)

 1 шт, маска медична
стерил.

нестерил.

80007 Комплект одягу  

Присутність при пологах
– 1 шт, халат хірургічний 140см, рукав-манжет SMS Soft

– 1 пара,  бахіли середні SMS SMS 

S 15 S 15

– 1 шт,  маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

стерил. 77,99 128,77

нестерил. 74,27 122,64
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

ціна з ПДВ (7%), грн.

   S/M/S 

S/M/S

матеріал

матеріал

– 1 шт, шапочка – берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

матеріал

матеріал

SMS 

матеріал

SMS 

31,44

–  1 шт, шапочка – ковпак високий з потопоглинаючою стрічкою

40,14

29,94

SMS 

Відвідувачів медичних стаціонарів №1

– 1 пара, бахіли низькі

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, шапочка – берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

Відвідувачів медичних стаціонарів №2

38,22

8.Комплекти одягу медичного

ціна з ПДВ (7%), грн.

SMS 

– 1 шт, шапочка – берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі

S 15

– 1 шт,  шапочка – ковпак низький з потопоглинаючою стрічкою

S 15

ціна з ПДВ (7%), грн.

SMS 

61,19

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

–  1 шт, шапочка – берет "Шарлотта" з потопоглинаючою стрічкою

SMS 

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 пара, бахіли низькі

Відвідувачів медичних стаціонарів №3

п/е - поліетилен

58,28
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80008 Комплект одягу  

Для породіллі
– 1 шт, сорочка для породіллі SMS Soft

S 15 S 15

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

стерил. 47,94 76,94

нестерил. 45,65 73,28

80009 Комплект одягу  

Для хворого
– 1 шт, штани хірургічні SMS Soft

SMS  Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS  SMS 

стерил. 83,36 139,37

нестерил. 79,39 132,73

80010 Комплект одягу  

Процедурний №1 
SMS Soft

SMS  SMS 

– 1 шт,  серветка 17 см х 20см SP SP

стерил. 51,12 78,71

нестерил. 48,68 74,96

80011 Комплект одягу  

Процедурний №2 
– 1 шт, сорочка жіноча процедурна (рукав короткий) SMS Soft

SMS  SMS 

– 1 шт,  серветка 17 см х 20см SP SP

стерил. 45,11 73,47

нестерил. 42,96 69,97

80012 Комплект одягу  

Процедурний №3 
SMS Soft

SMS  SMS 

– 1 шт,  серветка 17 см х 20см SP SP

стерил. 53,97 86,72

нестерил. 51,40 82,59

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 пара,  бахіли низькі

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, сорочка хірургічна, рукав довгий

– 1 пара,  бахіли низькі

матеріал

– 1 пара,  бахіли низькі

п/е - поліетилен

матеріал

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 1 шт, халат медичний  процедурний 110см, на зав'язках (рукав 

довгий)

– 1 шт, халат медичний процедурний, на зав'язках (рукав короткий)

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

–  1 шт, шапочка – берет "Шарлотта" з потопоглинаючою стрічкою
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91001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

Лапаротомія №1 (універсальний) для довготривалих операцій

– 2 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/SMS Soft

– 2 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 2 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

LS  LSР

– 1 шт, кишеня бічна 30х40см з липк. фіксац. п/е п/е

– 2 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см. SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

493,52 591,90

91002

– 2 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/SMS Soft

– 2 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 2 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

LS  LSР

– 1 шт, кишеня бічна 30х40см з липк. фіксац. п/е п/е

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см. SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

548,86 675,17

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Універсальний (загальна хірургія, судинна хірургія, ортопедія, струмекомія, видалення 

верикозного вузлу, штифтовий остеосинтез стегна і гомілки)

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х160 см  з адгез.  краєм

– 1 шт, покриття операційне 80см х100 см  з адгез. краєм і 

поглинаючою зоною

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

9.1. Універсальні комплекти одягу медичного та покриття операційного

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 260 см - 

універсальне, з U - подібним адгезивним операційним 

полем 7 см × 70 см та поглинаючою зоною

Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  (на дугу), з 

адгез краєм

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 2 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

п/е - поліетилен

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 2 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

матеріал

– 1 шт, покриття операційне комбіноване 200см х360см - 

для лапаротомії, з регульованим адгезивним 

операційним полем максимум 30см х35см та 

поглинаючими зонами

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)
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91003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 2 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 2 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 2 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

– 1 шт, кишеня бічна 30х40см з липк. фіксац. п/е п/е

–1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см. SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

435,05 600,93

91004 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

287,08 425,39

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Основний №2

п/е - поліетилен

матеріал

Основний №1 (довготривалі лапаротомні операції в усіх областях медицини)

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 160 см ×160 см - (на дугу), з 

адгезивним краєм

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 160см×240см - (на дугу), з 

адгезивним краєм і поглинаючою зоною

– 2 шт, покриття операційне 80 см × 100 см - з адгезивним 

краєм і поглинаючою зоною

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу
– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 2 шт, покриття операційне 70 см × 80 см - з адгезивним 

краєм

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 200 см - з 

адгезивним краєм і поглинаючою зоною

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

– 2 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 200 см - з 

адгезивним краєм 
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91005 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 2 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 2 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 2 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

– 1 шт, кишеня бічна 30х40см з липк. фіксац. п/е п/е

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см. SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

355,05 498,76

91006 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

– 4 шт, серветки 20см х 35 см SР SР 

– 1 шт, покр. операц. 80 см х 100 см - пакувальне S 15 S 15

216,84 324,06

91007 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

– 2 шт, серветки 20 см х 35 см SР SР 

– 1 шт, покр. операц. 80 см х 100 см - пакувальне S 15 S 15

173,31 258,22

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Операційний №1

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 300 см - з 

адгезивним отвором 20х30см та поглин. зоною

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 70 см х 80 см з адгезивним 

отвором Ø7см

– 1 шт, покриття операційне 160 см х 200 см  для 

операційного столу
– 1 шт, покриття операційне 80 см х 140см для 

інструментального столу 

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 80 см х 140см для 

інструментального столу 

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 160 см х 200 см з адгезивним 

отвором 10х20см

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 80 см х 140 см для 

інструментального столу 

Хірургічний

матеріал

– 2 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, покриття операційне 160см х 200 см  для 

операційного столу

п/е - поліетилен

Операційний №2

– 1 шт, покриття операційне 160 см х 200 см  для 

операційного столу

матеріал

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

ціна з ПДВ (7%), грн.
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91008 Комплект для гематологічних досліджень

– 1 шт,  серветка 
– 1 шт,  пробірка з К2 ЕДТА

– 1 пара, рукавички оглядові, нестерильні, без пудри

ціна з ПДВ (7%), грн.

91009 Комплект для гематологічних досліджень

– 1 шт,  серветка 
– 1 шт,  джруг однораз. для внутрішньовенних маніпуляцій

– 1 пара, рукавички оглядові, нестерильні, без пудри

ціна з ПДВ (7%), грн.

91010 Комплект для гематологічних досліджень

– 1 шт,  серветка 
– 1 шт,  джруг однораз. для внутрішньовенних маніпуляцій
– 1 шт,  пробірка з К2 ЕДТА

– 1 пара, рукавички оглядові, нестерильні, без пудри

ціна з ПДВ (7%), грн.

91011 Комплект для гематологічних досліджень

– 1 шт,  серветка 
– 1 шт,  джруг однораз. для внутрішньовенних маніпуляцій

– 1 пара, рукавички оглядові, нестерильні, без пудри
ціна з ПДВ (7%), грн.

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт,  голка 21G -

латекс

– 1 шт,  пробірка вакуумна з активатором згортання 9 мл

– 1 шт,  голка 21G -

-

– 1 шт,  тримач голки

– 1 шт,  тримач голки

Венозна кров коагулограмма
матеріал

SP

-

-– 1 шт,  пробірка вакуумна з цитратом натрію 3,8% 5 мл

латекс

латекс

Венозна кров загальний
матеріал

SP

латекс

-

-

матеріал

-

– 1 шт,  голка 21G -

– 1 шт,  тримач голки

SP

матеріал

– 2 шт, серветка із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим 

спиртовим розчином 30х65 мм

Венозна кров: біохімія, глюкоза, група

-

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетилен

– 1 шт, комплект для забору капілярної крові

-

Капілярна кров загальний

SP

-

-

-

-
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92001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

Лапаротомія №2

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

344,30 456,12

290,61 402,43

92002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

Лапароскопія - абдоміноперинеальна 
положення хворого, як при литомиї (холецистоектомія, пельвиоскопія, видалення грижі, аппендектомія, ваготомія)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 4 шт, серветки 20см х35 см. 
SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

411,89 535,92

343,11 467,13

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

з інцизною плівкою

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.
– 1 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

без інцизної плівки

– 1 шт, покриття операційне 160см × 300см - для 

лапароскопії, з захисним покриттям для ніг, кишенями 

бічними, а також з двома адгезивними опер. полями: 

абдомінальним 25см × 30см з дихаючою  інцизною 

плівкою   і перинеальним Ø15 см та поглинаючими 

зонами

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

ціна з ПДВ (7%), грн.

без інцизної плівки

п/е - поліетилен

з інцизною плівкою

9.2. Загальна хірургія комплекти одягу медичного та покриття операційного

матеріал

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 300 см - для 

лапаротомії з адгезивним операційним полем 15 см × 30 

см, з дихаючоюінцизною плівкою ,  кишенями бічними та 

поглинаючою зоною

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

ціна з ПДВ (7%), грн.
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92003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

Лапароскопія (холецистектомія,видалення грижі, аппендектомія, роззсічення спайок)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

363,36 484,11

298,12 418,86

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

ціна з ПДВ (7%), грн.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см × 300см - для 

лапароскопії з абдомінальним адгезивним операційним 

полем 25см×30см, з дихаючою інцизною плівкою  та 

кишенями бічними

без інцизної плівки

– 1 шт, чохол для шнура 15см х 250 см.

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

з інцизною плівкою

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

– 1 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)
– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

п/е - поліетилен
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93001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

339,72 478,03

291,07 429,39

93002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

лип./SMS лип./SMS

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

308,19 446,68

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Лапароскопія/гінекологічна хірургія 

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

п/е - поліетилен

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 300 см - для 

гінекології, з захисним покриттям для ніг, з трикутним 

адгезивним абдомінальним операційним полем 20см × 

25см, з дихаючою інцизною плівкою  та перинеальним 

адгезивним отвором Ø15 см

матеріал

9.3. Гінекологія комплекти одягу медичного та покриття операційного

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

положення хворого, як при літомії (абдоміноперинеальні гінекологічні втручання, при малоінвазивній хірургії)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

з інцизною плівкою

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

положення хворого, як при літомії (вагінальна екстирпація  матки,     нетримання)

Гінекологіч./трансвагінальн. 

ціна з ПДВ (7%), грн.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

без інцизної плівки

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 300 см - для 

гінекології, з захисним покриттям для ніг, адгезивним 

опер. полем Ø 15 см в перинеальній області та 

приймальним мішком 20 см × 30 см

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

– 1 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)
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93003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

положення хворого, як при літомії (вагінальна екстирпація матки, нетримання)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

468,37 590,90
422,30 545,81

93004 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР
SMS  LSР

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

275,12 451,09

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Гінекологіч./цистоскопія 

– 1 шт, покр.операц. 70см х80 см. 
– 2 шт, чохол захисний для ноги 80см х120 см.

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

без інцизної плівки

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу
– 1 шт, покриття операційне 80см×160см - для 

гінек./цистоскоп., з фігурними вирізами та адгезивним 

полем 15 см × 15 см в перинеальній області

п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липк. фіксац.

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

(малі гінекологіч.і уролог. операції, конізація, цистоскопія, ендоскопічні втручання в урорлогії)

УРО/Гінекологічн./інтра - і трансвагінальн. 

ціна з ПДВ (7%), грн. з інцизною плівкою

– 1 шт, покриття операційне 160см × 300см - для 

гінекології, з захисним покриттям для ніг, адгез. опер. 

полем 15см×30см, з дихаючою  інцизною плівкою  в 

абдоміноперинеальній області, поглинаючим фартухом та 

конусним мішком 60 см × 80 см для збору рідини ( з 

відводом )
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93005 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SР SР 

целюлоза целюлоза

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

409,03 529,77

331,21 451,95

93006 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SР SР 

– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80смх100 см- пакувальне S 15 S 15

311,82 414,58

93007 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

SMS SMS

– 2 шт, серветки 17см х20 см. SР SР 

161,83 245,06
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 1 шт, покр.операц. 70см х80 см. - для новонародженого

– 1 шт, покр.операц. 70см х80 см. - для новонародженого

п/е - поліетилен

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 160 см - для 

гінекології, з адгезивним операційним полем 15см×15см в 

перинеальній області

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 1 шт, покриття операційне 80см х160 см  для 

операційного столу

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

з інцизною плівкою

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 пара, бахіли низькі

без інцизної плівки

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 300 см - для 

кесаревого розтину, з адгезивним операційним полем 30 

см × 30 см, з дихаючою  інцизною плівкою  та кишенею 

для збору рідини з відвідними трубками (довжиною 130 

см ) 

Кесаревий розтин №2 (гінекологічні операції в області живота)

Кесаревий розтин №1 (гінекологічні операції в області живота)

– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. - з адгез. краєм

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

Малі гінекологічні операції №1

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 160см × 300см - для 

кесаревого розтину, з адгезивним операційним полем 

30см×30см та поглинаючою зоною
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93008 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР
SMS  LSР

– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

SMS SMS

– 1 шт, серветки 17см х20 см. SР SР 

125,77 190,75

93009 Комплект для Гінекологічних оглядів №1 (стерильно)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі SMS 

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см SMS 

– 1 пара, рукавички оглядові латекс

– 1 шт, дзеркало вагінальне —

40,04

93010 Комплект для Гінекологічних оглядів №2 (стерильно)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі SMS 

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см SMS 

– 1 пара, рукавички оглядові латекс

– 1 шт, дзеркало вагінальне —

– 1 шт, щіточка гінекологічна —

– 2 шт, скло предметне 2,5смх7,5см скло

45,63

93011 Комплект для Гінекологічних оглядів №3 (стерильно)

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см SMS 

– 1 пара, рукавички оглядові латекс

16,84

93012 Комплект для Гінекологічних оглядів №4 (стерильно)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі SMS 

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см SMS 

– 1 пара, рукавички оглядові латекс

– 1 шт, дзеркало вагінальне —

– 1 шт, апплікатор ватний —

—

– 1 шт, щіточка гінекологічна —

– 2 шт, скло предметне 2,5смх7,5см скло

51,49

93013 Комплект для Гінекологічних оглядів №5 (стерильно)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі SMS 

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см SMS 

– 1 пара, рукавички оглядові латекс

– 1 шт, дзеркало вагінальне —

—

44,27

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

ціна з ПДВ (7%), грн.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 80см х140 см 
– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, шпатель гінекологічний (Ейра чи Фолькмана)

ціна з ПДВ (7%), грн.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, шпатель гінекологічний (Ейра чи Фолькмана)

ціна з ПДВ (7%), грн.

Малі гінекологічні операції №2

п/е - поліетилен
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94001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт, халат хірургічний, 110см-для акушера SMS Soft

SMS SMS

– 1 шт, маска медична для акушера  S/M/S  S/M/S 

SMS  Soft

S 15 S 15 

SMS SMS

– 2 шт, покр.операц. 80см х140 см. -акушерське SMS  LSР
– 2 шт, покр.операц. 70см х80 см. -акушерське SMS  LSР
– 2 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

– 4 шт, серветки 17см х 20см. SР SР 

– 2 шт, бірки клейонка клейонка

204,94 307,19

94002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

SMS Soft

S 15 S 15 

SMS SMS

– 1 шт, покр.операц. 80см х140 см -акушерське SMS  LSР
– 2 шт, покр.операц. 70см х80 см -акушерське SMS  LSР
– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

– 2 шт, серветки 17см х 20см. SР SР 

– 2 шт, бірки клейонка клейонка

107,45 155,39

94003 Комплект  покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт, покр.операц. 80см х140 см -акушерське SMS  LSР
– 2 шт, покр.операц. 70см х80 см -акушерське SMS  LSР
– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

– 2 шт, серветки 17см х 20см. SР SР 
– 2 шт, бірки клейонка клейонка

59,52 78,44

94004 Комплект  покриття операційного  (стерильно)

– 2 шт, покр.операц. 80см х140 см -акушерське SMS  LSР
– 2 шт, покр.операц. 70см х80 см -акушерське SMS  LSР
– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

– 2 шт, бірки клейонка клейонка

67,30 95,69

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

матеріал

Акушерський №1 (з одягом для породіллі та акушера)

п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

ціна з ПДВ (7%), грн.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі для породіллі

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою для породіллі

– 1 пара, бахіли низькі для породіллі

– 1 шт, сорочка для породіллі

Акушерський №3

ціна з ПДВ (7%), грн.

Акушерський №4

9.4.Акушерство  комплекти одягу медичного та покриття операційного

Акушерський №2 (з одягом для породіллі )

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 1 шт, сорочка для породіллі
– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою для породіллі

матеріал

– 1 шт, шапочка — ковпак низький з потопоглинаючою 

стрічкою для акушера

ціна з ПДВ (7%), грн.
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94005 Комплект  покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт, покр.операц. 80см х140 см -акушерське SMS  LSР
– 1 шт, покр.операц. 70см х80 см -акушерське SMS  LSР
– 1 шт, пелюшка поглин. 60см х60 см. целюлоза целюлоза

– 2 шт, бірки клейонка клейонка

40,39 54,58

94006 Комплект для  (стерильно)

Новонародженого матеріал

– 1 шт, шапочка - для новонародженого SР 

SР 

– 1 пара,  шкарпетки (пінетки) - для новонародженого SР 

– 1 шт, простирадло 70см х80 см -для новонародженого SР 

– 2 шт, бірки клейонка

44,34

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний) п/е - поліетилен

– 1 шт, сорочка - для новонародженого

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

Акушерський №5
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95001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР
SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

334,93 508,26

95002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

– 1 шт, покр.операц. 70см х80 см. SMS  LSР
SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

290,98 455,86

277,27 442,15

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 3 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

з інцизною плівкою

п/е - поліетилен

без інцизної плівки

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 2 шт, чохол захисний для ніг 80см х120см.

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 2 шт, чохол захисний для ніг 80см х120см.

– 1 шт, покриття операційне 80 см × 160 см - для урології, з 

фігурними вирізами; з адгезивним абдомінальним полем 

Ø 8 см; дихаючою інцизною плівкою  і перинеальним 

отвором Ø 6 см; пальцевим чохлом

– 1 шт, покриття операційне 80 см × 200 см - для урології, з 

фігурними вирізами і фільтром; з адгезивним полем для 

надлобкового дренажу 2 см × 15 см; з перинеальним 

отвором Ø6 см; пальцевим чохлом

Цистоскопія 

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

( малі гінеколог. і уролог. операції, конізація, цистоскопія, ендоскопічні втручання в урології)

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

Трансуретральн. резекції "ТУР" 

9.5. Урологія комплекти одягу медичного та покриття операційного

– 1 шт, покриття операційне 140см х160 см  для 

операційного столу

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

( трансуретральні  резекції і ендоскопічні операції, резекція пухлини сечового міхура, уретерореноскопія, лазерна 

літотрипсія, термотерапія, уретротомія)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)
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95003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

396,28 532,56

357,83 494,12

95004 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS SMS 

– 2 шт, серветки 17см х20 см. SР SР 

153,50 236,73

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

положення хворого, як при літомії  (пластика уретри, екстракції каменів сечовода,  оперативної цистоскопії, висічення 

папіломи сечового міхура)

Урологічний №1 

ціна з ПДВ (7%), грн. з інцизною плівкою

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

без інцизної плівки

Урологічний №2 

п/е - поліетилен

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

матеріал

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160 см х160см для урології, з 

перинеальним отвором Ø6 см.
– 1 пара, бахіли низькі

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 80см х160см  для 

операційного столу

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 300 см - для урології, 

з захисним покриттям для ніг , з адгезивним 

абдомінальним полем Ø 8 см; дихаючою  інцизною 

плівкою , та перинеальним отвором Ø 6 см; пальцевим 

чохлом; мішком конусним 60 см × 80 см з відводом
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96001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

лип. /SMS лип./SMS

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

500,06 626,86

431,27 558,08

96002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

422,91 558,56

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

матеріал

– 2 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

без інцизної плівки

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 340 см - 

проктологічне, для маніпуляцій на прямій кишці, з 

захисним покриттям для ніг, а також з ректальним адгез. 

опер. полем 12 см × 15 см та поглинаючою зоною і 

конусним мішком 60см х 80см з відводом і фільтром

– 1 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

п/е - поліетилен

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

положення хворого, як при літомії (геміколектомія, резекція сигмовидної кишки, абдомінальна резекція прямої кишки, 

абдомінально-промежинна ампутація прямої кишки)

9.6.Проктологія комплекти одягу медичного та покриття операційного

Ректальний/симультантно-абдомінально-промежинний 

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, покриття операційне 160см × 300 см - для 

маніпуляцій на прямій кишці, з захисним покриттям для 

ніг, а також з двома адгез. опер. полями: перинеальним  

15 см × 20 см з дихаючою інцизною плівкою  та 

ректальним 12 см × 15 см, з поглинаючими зонами, а 

також конусним мішком 60см х 80 см з відводом і 

фільтром

– 1 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

з інцизною плівкою

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

ціна з ПДВ (7%), грн.

Проктологічний №1 положення хворого, як при літомії (проктологічні операції)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою
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96003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР
SMS SMS 

– 2 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

194,41 304,00

96004 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  Soft

SMS SР 

– 1 шт, серветки 17см х20 см. SР SР 

110,34 177,20

96005 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 3 пари, рукавички оглядові латекс латекс

– 1 пара, бахіли низькі SMS SMS

SMS LSP

– 3 шт, серветки 20 см × 35 см SP SP

пластик пластик

252,64 261,21

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний) п/е - поліетилен

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 80 см × 100 см

– 1 шт, шорти проктологічні з вирізом

Проктологічний №4 (проктологічні операції)

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

Проктологічний №3 (проктологічні операції)

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал

– 1 пара, бахіли низькі

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, сігмоідоскоп

– 1 шт, покриття операційне 70 см × 80 см

Проктологічний №2 (проктологічні операції)

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см - 

проктологічне, для маніпуляцій на прямій кишці, з 

ректальним адгезивним операційним полем 12см × 15см
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97001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 4 пара,  бахіли середні SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

LS  LSР

LS  LSР
LS  LSР

п/е п/е

SMS  LS
SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 6 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1610,66 1888,82  
1211,56 1489,72
1081,01 1359,17

97002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 4 пара,  бахіли середні SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

LS  LSР
LS  LSР
LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS  LS
SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 6 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1589,92 1871,25
1190,82 1472,14
1060,27 1341,60

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)
 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інстр. столу "Мейо"

– 1 шт, покриття операційне 160см × 260см 

ціна з ПДВ (7%), грн.

з йодованою дихаючою плівкою

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

п/е - поліетилен

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 200 см

– 1 шт, покриття операційне 160см × 240см – для 

кардіоваскулярної хірургії, з U - подібним адгезивним 

операційним  вирізом 20см × 100см, перинеальним 

рушником 20см × 60см та поглинаючою зоною

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

Кардіо - васкулярний №2 (шунтуючі операції, накладання судинних анастомозів) 

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липк. фіксац. (для 

дефибрилятора)
– 2 шт, захисний чохол для ніг 30см х40 см.

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 200 см

матеріал

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інстр. столу "Мейо"

9.7.Кардіологія комплекти одягу медичного та покриття операційного

Кардіо - васкулярний №1 (шунтуючі операції, накладання судинних анастомозів) 

– 1 шт, покриття операційне 200см×320см - для 

кардіоваскулярної хірургії, з торакальним адгез. 

операційним полем 35см × 40см з дихаючою  інцизною 

плівкою , кишенями бічними та  поглинаючими  зонами

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 2 шт, покриття операційне 70см × 80см з адгез.  краєм

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

без інцизної плівки

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 200 см × 320 см – для 

кардіоваскулярної хірургії, з торакальним адгез. 

операційним полем 35 см × 40 см, і двома 10 см × 80 см  

для ніг, з дихаючою інцизною плівкою  і  кишенями 

бічними та поглинаючими зонами

– 3 шт, покриття операційне 70см × 80см з адгез.  краєм

– 1 шт, рушник перинеальний 20см×60см з адгез. фіксац.

– 2 шт, захисний чохол для ніг 30см х40 см.

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липк. фіксац. (для 

дефибрилятора)

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

з дихаючою плівкою

без інцизної плівки

з дихаючою плівкою

з йодованою дихаючою плівкою
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97003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 4 пара,  бахіли середні SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

LS  LSР

LS  LSР

LS  LSР
LS  LSР

LS  LSР

п/е п/е

SMS  LS
SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 6 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1013,99 1252,15

97004 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 4 пара,  бахіли середні SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

LS  LSР
LS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 6 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1414,15 1679,01
1076,46 1341,31
884,50 1149,36

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Кардіо - Універсальний (шунтуючі операції, накладання судинних анастомозів) 

– 1 шт, покриття операційне 140 см × 160 см

п/е - поліетилен

без інцизної плівки

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 80см × 100см з адгез.  краєм

з йодованою дихаючою плівкою

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липк. фіксац. (для 

дефибрилятора)

– 2 шт, захисний чохол для ноги 30см х40 см.

– 1 шт, покриття операційне 160см×240см з адгез. краєм 

та поглинаючою зоною (на дугу)

– 2 шт, покриття операційне 80см × 100см з адгез. краєм 

та поглинаючою зоною 

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, покриття операційне 70см × 80см з адгез.  краєм

з дихаючою плівкою

– 1 шт, покриття операційне 160см × 240см – для 

кардіоваскулярної хірургії, з U - подібним адгезивним 

операційним  вирізом 20см × 100см, перинеальним 

рушником 20см × 60см та поглинаючою зоною

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

ціна з ПДВ (7%), грн.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 200 см

Торакальний (операції на органах грудної клітини, приклад, торакотомія) 

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 200 см з адгезивним 

краєм та поглинаючою зоною 

– 2 шт, кишеня бічна 30смх40см з липк. фіксац. 

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 200 см × 320 см - для 

торакальних операцій, з  адгезивним операційним полем 

45 см × 50 см, з дихаючою інцизною плівкою ,  кишенями 

бічними та  поглинаючими  зонами

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

– 1 шт, рушник перинеальний 20см×60см з адгез. фіксац.

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.
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98001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS /п/е Soft/ п/е 

SMS/адгез. SMS/адгез.

п/е п/е
лип./SMS лип./SMS

– 2 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

ціна з ПДВ (7%), грн. 542,68 636,77
494,76 588,85
475,01 560,32

98002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

ціна з ПДВ (7%), грн. 306,36 416,62
258,44 368,70
243,13 353,40

98003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

SMS  LSР
SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 2 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

ціна з ПДВ (7%), грн. 537,28 652,99
450,83 566,55
419,91 526,84

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)
 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)
 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувал.), щіл. 35 г/м²
 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

без інцизної плівки

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

Радіальна ангіографія ( візуалізація судин, подальша діагностична ангіографія)

– 1 шт, покриття операційне 80см × 100см - прозоре - для 

вимірювальних приладів, з адгезивним краєм

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

з дихаючою плівкою

– 1 шт, покриття операційне 220 см × 300 см – для 

ангіографії, з двома адгезивними операційними полями 

15см х 15 см з інцизною плівкою  і поглинаючою зоною

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

матеріал

з  недихаючою плівкою

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

п/е - поліетилен

з  недихаючою плівкою

– 1 шт, чохол для апаратури Ø 150 см.

матеріал

– 1 шт,  покриття операційне 220см × 300см – для 

радіальної ангіографії, з 4  адгез. опер. полями 15см х 

15см з і нцизною плівкою  і поглинаючою зоною

з  недихаючою плівкою

без інцизної плівки

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, покриття операційне 160см х 160см

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

з дихаючою плівкою

Ангіографія №2 ( візуалізація судин, подальша діагностична ангіографія)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 240 см – для 

ангіографії, з двома адгезивними операційними полями 

15смх15см з інцизною плівкою

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

без інцизної плівки

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)
SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

з дихаючою плівкою

Ангіографія №1 ( візуалізація судин, подальша діагностична ангіографія)

9.8. Ангіографія  комплекти одягу медичного та покриття операційного
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99001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 2 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 2 пари,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 2 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

630,96 814,13

571,21 754,38

99002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

Хребетний 

– 2 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 2 пари,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 2 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS/адгез. SMS/адгез.

лип./SMS лип./SMS

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

490,31 628,80

453,91 594,14

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

матеріал

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

матеріал

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 2 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

без інцизної плівки

– 1 шт,  покриття операційне 160 см × 300 см - (хребетне) з 

адгезивним операційним полем 10 см × 25 см, з 

дихаючою інцизною плівкою , кишенями бічними та 

поглинаючою зоною

з інцизною плівкоюціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 2 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

з інцизною плівкою

9.9.Нейрохірургія комплекти одягу медичного та покриття операційного

– 1 шт,  покриття операційне 160 см × 240 см - для 

краніотомії, з адгезивним операційним полем 20 см × 30 

см, з  дихаючою  інцизною плівкою , поглинаючою зоною 

та мішком конусним 50 см × 60 см з відводом

Краніотомія 

– 2 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

без інцизної плівки

– 2 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 2 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

(обширні операції на головному мозку, внутрішньочерепні пухлини, відкриті та закриті черепо-мозкові травми з 

внутрішньочерепними кровотечами, при набряку головного мозку, при остеопластичній чи остеокласичній трепанаціях)

п/е - поліетилен

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 2 шт, покриття операційне 70см х 80см з адгез. краєм

– 1 шт, покриття операційне 160см х 240см з адгез. краєм

ціна з ПДВ (7%), грн.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)
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910001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

355,89 474,41

910002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

254,00 374,74

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, бічна кишеня 30смх40см з липкою фіксацією

– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

Пластична хірургія  

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт,  покриття операційне 160 см × 200 см - для 

струмектомії (на дугу), з U - подібним адгезивним 

операційним полем 7 см × 50 см та поглинаючою зоною

матеріал

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу
– 1 шт, покриття операційне 80 см х140см для 

інструментального столу 

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

ЛОР/струмектомія  (щелепно-лицева хірургія, отоларингологія, струмектомія )

– 2 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 2 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

9.10. Отоларингологія (ЛОР) комплекти одягу медичного та покриття 

операційного

– 1 шт, покриття операційне 160см х 240см з адгез. краєм і 

поглинаючою зоною

п/е - поліетилен

– 1 шт, покриття операційне 70см х 80см з адгез. краєм

– 1 шт, бічна кишеня 30смх40см з липкою фіксацією

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт,  покриття операційне 160 см × 300 см - для 

пластичної хірургії з отвором 13смх17см.
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911001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  LSР

– 1 шт, серветки 20см х35 см. SMS/адгез. SMS/адгез.

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

ціна з ПДВ (7%), грн. 220,50 330,76

207,61 317,87

203,78 314,05

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

з  недихаючою плівкою

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

9.11.Офтальмологія комплекти одягу медичного та покриття операційного

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт,  покриття операційне 160 см × 240 см - 

офтальмологічне з операційним полем Ø 10 см з 

інцизною плівкою  і мішками приймальними 

п/е - поліетилен

(ламеллярна чи перфоративна пластика роговиці, інтракапсулярної або екстракапсулярної екстракції катаракти, 

трансконьюктивально криоагуляції, екстентерації очниці)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Офтальмологія  

з  дихаючою плівкою

без інцизної плівки
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912001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

целюлоза целюлоза

SMS  LSР
п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1015,22 1166,38
912002 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/ п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

целюлоза целюлоза

SMS  LSР
SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1081,10 1219,72
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

– 2 шт, покриття операційне 80см × 100см з адгез.  краєм

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

п/е - поліетилен

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 1 шт, мішок конусний 50смх60см з відводом

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією
– 1 шт, чохол для шнура 15смх 250см

– 1 шт, чохол захисний для ноги 40смх100см

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160см×260см - для ортопедії, 

з U- подібним адгезивним операційним полем 

20см×100см та поглинаючою зоною

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

9.12. Ортопедія і травматологія комплекти одягу медичного та покриття операційного

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Стегновий №1 (операції на стегні)
матеріал

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см (на дугу) з 

адгез.  краєм 

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, чохол для шнура 15смх 250см

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 2 шт, покриття операційне 80см × 100см з адгез.  краєм

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см з адгез.  краєм 

і поглинаючою зоною

– 1 шт, чохол захисний для ноги 40смх100см

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, покриття операційне 200 см × 320 см - для 

операцій на стегні, з вбудованою однією гумовою 

манжетою та мішками приймальними з відвідною 

трубкою (довжиною - 130 см)

Стегновий №2 (операції на стегні)
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912003 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

лип./SMS лип./SMS

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

900,88 1035,03

801,60 935,75

912004 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

LS  LSР
целюлоза целюлоза

п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

990,78 1140,11

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, покриття операційне 200 см × 320 см - для колінної 

артроскопії, з вбудованим приймальним мішком, з 

гумовими манжетами та відвідною трубкою (довж. -

130см)

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

 з вертикальним прозорим простирадлом (операції в травматології і ортопедії, особливо при остеосинтезі тазостегнового 

суглоба)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, чохол для шнура 15смх 250см

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, чохол захисний для ноги 25см х 80см

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 2 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

Артроскопія колінного суглобу №1 (при наявності підставки для ноги)

– 1 шт, адгез.  утримувач шнуру 3см х20 см. (на "липучці)

з інцизною плівкою

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

матеріал

Стегновий №2 А

– 1 шт, покриття операційне 200 см × 300 см – вертикальне 

із прозорої плівки, з адгезивним операційним полем 25 

см × 50 см, з   дихаючою інцизною плівкою , а також  

конусним мішком 50 см × 60 см з відводом і дві кишені 

бічні

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

п/е - поліетилен

ціна з ПДВ (7%), грн.

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

без інцизної плівки

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету
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912005 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

LS  LSР
целюлоза целюлоза

п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

989,92 1053,19

912006 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

LS  LSР
SMS  LSР

п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

939,10 1096,01

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, покриття операційне 200см × 320см - для колінної 

артроскопії, з вбудованим приймальним мішком, з 

гумовою манжетою та відвідною трубкою (довж. - 130см)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

матеріал

Артроскопія колінного суглобу №2  "висяча нога"(при відсутності підставки для ноги)

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

Артроскопія плечового суглоба

– 1 шт, чохол для шнура 15смх 250см

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, покриття операційне 250 см × 320 см - для плечової 

артроскопії, з вбудованим приймальним мішком, з 

гумовою манжетою та відвідною трубкою (довж. -130см)

п/е - поліетилен

– 1 шт, чохол захисний для руки 25см х 80см

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

– 1 шт, покриття операційне 70см х80 см  з адгез. краєм

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, чохол захисний для ноги 25см х 80см

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

– 1 шт, чохол для шнура 15смх 250см
– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету
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912007 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

Плечовий 

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

целюлоза целюлоза

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

LS  LSР
п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

983,66 1120,22

912008 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

целюлоза целюлоза

SMS  LSР

SMS  LSР
п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

978,64 1130,53
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, покриття операційне 80см ×100см з адгез.  краєм 

(операції в травматології і ортопедії, особливо при артроскопії плечового і колінного суглобів,надмищелкової остеотомії 

плеча, плечовому артродезі і звичним переднім вивисі плеча)

п/е - поліетилен

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см (на дугу) з 

адгез.  краєм 

ціна з ПДВ (7%), грн.

Нижня кінцівка 

–1 шт, покриття операційне 70см × 80см з адгез.  краєм

– 1 шт, мішок конусний 50смх60см з відводом

– 1 шт, чохол захисний для кінцівки 35смх80см

ціна з ПДВ (7%), грн.

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см з адгез.  краєм 

і поглинаючою зоною

– 1 шт, чохол для шнура 15смх 250см

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 320 см - для нижньої 

кінцівки,  з гумовою манжетою та поглинаючою зоною

матеріал

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

матеріал

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см (на дугу) з 

адгез.  краєм 

(операції на нижній кінцівці, наприклад -остеосинтез, втручання на колінному суглобі чи артроскопія)

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

– 1 шт, мішок конусний 50смх60см з відводом

– 1 шт, покриття операційне 160см×260см - для ортопедії, 

з U- подібним адгезивним операційним полем   7см×70см 

та поглинаючою зоною

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

– 1 шт, чохол захисний для руки (ноги) 25смх80см

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.
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912009 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

(операції на двох нижніх кінцівках, наприклад -остеосинтез, втручання на колінному суглобі чи артроскопія)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

целюлоза целюлоза

SMS  LSР

SMS  LSР
п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

1058,15 1242,13

912010 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 4 шт,  халат хірургічний, 140 см LS/ SMS  LSР/Soft

– 4 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 4 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS/п/е Soft/ п/е 

LS  LSР

SMS  LSР

целюлоза целюлоза

SMS  LSР

SMS  LSР
п/е п/е

фольг. 

поліпроп.

фольг. 

поліпроп.

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

949,54 1126,04
 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, покриття операційне 160 см × 320 см - для нижніх 

кінцівок,  з гумовими манжетами та поглинаючою зоною

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

Верхня кінцівка  (операції на верхній кінцівці, втручання на плечовому суглобі)

– 1 шт, чохол захисний для кінцівки 25смх80см

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

матеріал

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

матеріал

Нижні кінцівки 

– 1 шт, чохол 85смх150 см-для інструмент. столу "Мейо"

– 4 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см (на дугу) з 

адгез.  краєм 

– 1 шт, покриття операційне 160см×320см - для верхньої 

кінцівки,  з гум. манжетою та поглинаючою зоною

– 1 шт, пелюшка поглинаюча 60смх60см з адгез. краєм

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

– 2 шт, чохол захисний для кінцівки 35смх80см

– 1 шт, покриття операційне 160см × 200см (на дугу) з 

адгез.  краєм 

– 1 шт, мішок конусний 50смх60см з відводом

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, мішок конусний 50смх60см з відводом

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

– 2 шт, покриття операційне 80см ×100см з адгез.  краєм 

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, покриття операційне 80см ×100см з адгез.  краєм 

– 3 шт, стрічка адгезивна 10см х50 см.

– 1 шт, кишеня бічна 20смх25см для діатермічного пінцету

п/е - поліетилен
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913001 Комплект одягу медичного та покриття операційного  (стерильно)

– 1 шт,  халат хірургічний, 140 см SMS Soft

– 1 пара,  бахіли низькі SMS SMS 

S 15 S 15 

– 1 шт, маска медична тришарова  S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

LS  LSР

SMS  LSР

п/е п/е

SMS/адгез. SMS/адгез.

– 4 шт, серветки 20см х35 см. SР SР 

– 1 шт, покр.операц. 80см х100 см. - пакувальне S 15 S 15 

255,16 365,46

913002 Комплект білизни

 S/M/S  S/M/S 

SMS  LSР

SMS  Soft

SMS  LSР

стерильний 63,44 82,83

нестерильний 60,42 78,89

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, покриття операційне 160см х200 см  для 

операційного столу

– 1 шт, пелерина стоматологічна 70см  х 80 см на липучці

матеріал

п/е - поліетилен

ціна з ПДВ (7%), грн.

Стоматологічний №1 (операції в стоматології)

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

– 1 шт, стрічка адгезивна 5см х50 см.

– 1 шт, підголівник стоматологічний 20см х25 см з 

фіксацією на резинці

– 1 шт, покриття операційне 80см х140 см  для 

інструментального столу

 – 1 шт, маска медична з  екраном, що не запотіває

9.13.Стоматологія  комплекти одягу медичного та покриття операційного

ціна з ПДВ (7%), грн.

матеріал

– 1 шт, кишеня бічна 30смх40см з липкою фіксацією

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

– 1 шт, шапочка — берет "Шарлотта" з потопоглинаючою 

стрічкою

– 1 шт,  покриття операційне 160 см × 240 см - 

стоматологічне, з адгезивним отвором 9 см × 13 см і 

поглинаючою зоною

– 1 шт, накидка на крісло стоматологічна 70см х160 см з 

фіксацією на зав'язках

Стоматологічний №2 
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914001 Комплект білизни

 – 1 шт,  наволочка 60см  х 70 см. SMS Soft

 – 1 шт,  наматрацник 210см  х 90см  х 20 см LS  LSР
 – 1 шт,  підковдра 210см  х 140 см. SMS Soft

стерильний 183,92 272,79

нестерильний 175,16 259,80
914002 Комплект білизни

 – 1 шт,  наволочка 60см  х 70 см. SMS Soft

 – 2 шт,  простирадло  160см  х 200см. SMS  LSР

стерильний 99,96 165,63

нестерильний 95,20 157,74
914003 Комплект білизни

 – 1 шт,  простирадло  160см  х 200см. SMS  LSР
 – 2 шт,  пелюшка поглинаюча 60смх60см целюлоза целюлоза

стерильний 61,19 88,22

нестерильний 58,27 84,02
915004 Комплект білизни

стерильний

нестерильний

916005 Комплект білизни

стерильний

нестерильний

917006 Комплект білизни

стерильний

нестерильний

918007 Комплект білизни

 – 1 шт,  простирадло  70см  х 160см. SMS  LSР
SMS  LSР

 – 5 шт,  серветок  медичних 17см х 20см SР SР 

стерильний 51,40 65,60

нестерильний 48,96 62,47

 S- спанбонд (синтетичний дихаючий матеріал) LSP-ламінований спанлейс (непромокаючий, добре погл.)

 M - мелтблаун (фільтруючий матеріал)

 SMS - трьохшаровий матеріал (дихаючий, водовідштовхувальний), щіл. 35 г/м²

 LS - ламінований спанбонд (непромокаючий, водовідштовхувальний)

– 1 шт, пелерина стоматологічна 70см  х 80 см на липучці

 – 5 шт,  серветки медичні 20см х 35см

9.14. Комплекти білизни

24,44

матеріал

SР 

4,91

матеріал

матеріал

25,66

22,16

матеріал
SР 

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

Постільний №1 

По догляду за хворим

SP - спанлейс (дихаючий, добре поглинаючий)

 – 5 шт,  серветки медичні 10см х 10см

матеріал

ціна з ПДВ (7%), грн.

 – 5 шт,  серветки медичні 17см х 20см

ціна з ПДВ (7%), грн.

Комплект серветок медичних№3

Комплект серветок медичних№2

п/е - поліетилен

Soft - матеріал преміум класу (дихаючий і комфортний)

Комплект серветок медичних№1

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

ціна з ПДВ (7%), грн.

Гігієнічний для косметології

21,11

5,15

SР 

Постільний №2 
матеріал
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918008 Комплект білизни

 – 1 шт,  простирадло  80см  х 200см. на стіл SMS  LSР
 – 1 шт,  простирадло  70см  х 80см. SMS  LSР
 – 1 шт,  серветка  медична 17см х 20см SР SР 

стерильний 39,21 57,46

нестерильний 37,34 54,72
918009 Комплект білизни

SMS  LSР

 – 2 шт,  серветка  медична 17см х 20см SР SР 

стерильний 16,98 18,16

нестерильний 16,17 17,30

 – 1 шт, кільце для унітазу  35см х 40см. з фіксац. на 

резинці

матеріал

матеріал

Гігієнічний для масажу

ціна з ПДВ (7%), грн.

Гігієнічний для туалету

ціна з ПДВ (7%), грн.
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