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Комерційна пропозиція 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МЕДДІВ», в особі директора, висловлює Вам свою 

щиру повагу та пропонує розглянути пропозицію 

щодо можливості постачання в лікувальні заклади 

України сучасного, високоякісного та максимально 

ефективного портативного експрес - аналізатор 

MultiCare ™ (Південна Корея) 

 

Це пристрій, який може кількісно 

вимірювати декілька показників:  

1. Глікований гемоглобін - HbA1c,  

2. С-реактивний білок - CRP  

3. Мікроальбумін - альбумін в сечі, 

4. Ліпідний профіль – загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПНВЩ, 

ІА 

 

Технічні характеристики 

Бренд MultiCare™ 

Призначення Кількісний імуноферментний експрес-аналізатор 

Тип аналізатору Експрес-аналізатор закритого типу 

Виробник Компанія «SD Biosensor», Південна Корея 

Тип проби 
Капілярна цільна кров, венозна кров з антикоагулянтом, 

плазма, сироватка, сеча 

Метод Кількісна імунна хроматографія 

Вага 0,5 кг 

Об'єм пам'яті 999 вимірювань з датою і часом аналізу 

Робоча вологість 30-80% 

Робоча температура 15 - 32 °C 

Об’єм зразку для аналізу 3-35 мкл (в залежності від обраного параметру) 

Час аналізу 3 хв 

Джерело живлення 
1. Батарейки: 4 батарейки (1.5 V, AA) 

2. AC адаптер: 5V/2A 

Габарити 163 x 96 x 52 (мм) 

Термін придатності витратних 

матеріалів 

18 місяців, кожна смужка в індивідуальні упаковці 

Принтер і обробка даних Mini USB кабель, Bluetooth (додаткові опція) 

Базова комплектація 

1. Аналізатор MultiCare. 

2. Керівництво з експлуатації. 

3. Експрес-інструкція 

4. Контрольні смужки – 2 шт. 

Додаткові опції 

1. Принтер термальний. 

2. Сканер штрих-коду. 

3. Тест-смужки 20 шт/уп 

4. Ланцети 

5. Спиртові серветки 

Гарантія 12 місяців 

 

Даний аналізатор надає змогу виконувати належним чином аналізи, згідно Постанов та Наказів: 
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Виконання постанови КМУ "Деякі питання 

проведення пілотного проекту з реалізації 

державних гарантій медичного обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій для 

амбулаторно-поліклінічної вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги" 

Визначення холестерину та ліпідів у 

сироватці крові (тригліцериди, холестерин, 

ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПНВЩ, ІА) 

Визначення С-реактивного білка 

кількісним ІФА методом 

Визначення глікозильованого 

гемоглобіну крові 

 

Швидкий час проведення дослідження (не більше 3- х хвилин ), мінімальний набір реагентів – 

відповідна тест-смужка, універсальні умови зберігання, наявність індивідуального пакування та 

надзвичайно широкий спектр досліджень, дозволяють застосовувати аналізатор в будь-якому 

медичному закладі: від сімейного лікаря чи фельдшера центру сімейної медицини до діагностичної 

лабораторії, від пересувного медичного кабінету до стаціонарних відділень лікарні або приймальних 

відділень центрів екстреної допомоги. 

 

Вартість 

 

Назва позиції 
Ціна (з 

ПДВ), грн
 Коментарі 

Експрес-аналізатор MultiCare 50 000  

Тест-смужки для визначення глікованого 

гемоглобіну 20 шт/уп  
3 000 

Вартість одного дослідження – 150 грн 

Тест-смужки для визначення С-реактивного 

білку 20 шт/уп  
2 200 

Вартість одного дослідження – 110 грн 

Тест-смужки для визначення Мікроальбуміну 20 

шт/уп  
2 200 

Вартість одного дослідження – 110 грн 

Тест-смужки для визначення Ліпідного профілю 

20 шт/уп 
2 400 

Вартість одного дослідження – 120 грн 

 

Також можемо запропонувати варіант реагентного договору. Тобто, ми надаємо в оренду на 1 

(один) рік експрес-аналізатор, при умові закупівлі витратних матеріалів протягом цього року. Після 

закінчення та виконання умов договору, аналізатор передається у Вашу власність. Кількість та 

вартість за умовами реагентного договору: 

 

Назва позиції 
Кількіст

ь 

Ціна (з 

ПДВ), грн 

Сума з 

ПДВ, грн 

Експрес-аналізатор MultiCare 1 0,00  

Тест-смужки для визначення глікованого гемоглобіну 20 шт/уп   3 000,00  

Тест-смужки для визначення С-реактивного білку 20 шт/уп   2 200,00  

Тест-смужки для визначення Мікроальбуміну 20 шт/уп   2 200,00  

Тест-смужки для визначення Ліпідного профілю 20 шт/уп  2 400,00  

Всього 250 000,00 

 

 

 

З повагою, 

Директор   ТОВ «МЕДДІВ»        Д.М.Вітковський 


