
ІНФОРМАЦІЯ  
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для 

спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної 
діяльності і гуманітарної допомоги в СПНМЦ НМАПО імені П. Л. Шупика 

станом на 9 жовтня 2018 р.  
                (число, місяць, рік) 

Найменування Джерело 
отримання 

Наявна 
кількість 

Термін 
придатності 

Харизма (фотополімерний матеріал для пломбування зубів) Благодійні 
пожертви 

25 шт. 12.2019 

Кетак Моляр (склоіономерний матеріал для пломбування зубів)  6 шт. 06. 2019 

Te-Ekonom Plus (фотополімерний матеріал для пломбування зубів)  3 шт. 05. 2020 

Filtek 250 (фотополімерний композит для пломбування зубів) шприц  8 шт. 05.2019 

Riva light (фотополімерний склоіономерний матеріал для 
пломбування зубів) 

 5 шт. 03.2020 

Gradia Direkt (фотополімерний композит для пломбування зубів)  3 шт. 09.2020 

Форедент (матеріал для пломбування кореневих каналів)  12 шт. 04.2019 

12.2019 

Артифрін-здоров'я форте (рідина для знеболення) Тендерна 
закупівля 

40 уп. 02.2021 

Сингл бонд універсал (універсальний адгезив для фото полімерних 
матеріалів) 

 24 фл. 02.2020 

Керамфіл Моляр (реставраційний склоіономерний матеріал)  24 уп. 09.2019 

Ендодент Р (рідина для змішування порошка з гідрокортизоном)  24 уп. 07.2021 

Ендодент Р (антисептичний порошок з  гідрокортизоном для 
пломбування кореневого каналу) 

 24 уп. 07.2021 

Компетенс Універсал (фотополімерний  матеріал)  120 шт. 12.2020 
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Зета плюс набір (відбитковий силіконовий матеріал) Тендерна 
закупівля 

8 наб. 05.2021 
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Глюкоза Д 40% 20 мл Благодійні 
пожертви 

5 шт. 09.2021 

НО-ШПА розчин для ін’єкцій 20мг/мл  1 уп. 01.2021 

Аміаку розчин 10% 40мл  7 шт. 02.2020 

 Каптоприл  7 шт. 04.2020 

Валідол-Д таб  7 шт. 12.2021 

Супрастин розчин для ін’єкцій 20мг/мл 1мл  8 шт. 09.2020 

Анальгин- Д  8 шт. 09.2022 

Магнію сульфат  8 шт. 12.2020 

Ацетилсаліцил  8 шт. 08.2021 

Дибазол -Д  8 шт. 09.2021 

Адреналін-Д  6 шт. 08.2021 

Адреналін-Д  2 шт. 09.2020 

Еуфілін  8 шт. 10.2010 

Преднізолон  8 шт. 01.2021 

Нітроглицерин  8шт. 05.2021 

Анальгин -Д  8 шт. 09.2021 

Папаверін-Д  8 шт. 12.2020 

 


