
№п
/п МНН Сауда атауы Дəрілік форма

Өлше
м 
бірлігі

Саны
  2021 
жылға 
баға

Сома
Жеткізу кестесі

1 Бор  Турбиналық ұштықтарға сфералық ЖБҚ шт 100.00 850.00 85000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

2 Бор  турбиналық ұштықтарға арналған шар тəрізді ірі борлар шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

3 Бор  турбиналық ұштықтарға орташа шар тəрізді борлар шт 60.00 850.00 51000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

4 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəріздес стоматологиялық борлар 850/016 шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

5 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəрізді стоматологиялық борлар 850/014 шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

6 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəріздес стоматологиялық борлар 859/016 шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

7 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəрізді стоматологиялық борлар 859/018 шт 60.00 850.00 51000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

8 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəріздес стоматологиялық борлар 802/016 60.00 850.00 51000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

9 Алмазды бор  Алмазды бастары бар 805l/012 шар тəрізді стоматологиялық борлар шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

10 Боры Алмазды бастары бар шар тəрізді стоматологиялық борлар 801/008 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

11 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəрізді стоматологиялық борлар 801/09 шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

12 Алмазды бор  Алмазды бастары бар шар тəрізді стоматологиялық борлар 801l / 012 шт 20.00 850.00 17000.00
тапсырысқа өтінім 
бойынша

13 Алмазды бор  
Алмазды бастары бар шар тəріздес стоматологиялық борлар 379l / 
022 шт 10.00 850.00 8500.00

тапсырысқа өтінім 
бойынша

14 Мақталы буылтық
Бір рет қолданылатын стоматологиялық гигиеналық мақталы 
білікшелер .Қаптамадағы № 2-300 гр уп 20.00 850.00 17000.00

тапсырысқа өтінім 
бойынша

15 Гемостатиялық жөке

Альвеолаларға арналған гемостатикалық жəне антисептикалық 
компресс. 
Губка-бұл тиісті ерітіндімен сіңдірілген 1x1 см гемостатикалық 
коллаген текшелері.
Құрамы: эвгенол, йодоформ, тимол, кальций фосфаты, лидокаин, 
бутилпарааминобензоат, прополис.30 дана флаконда 
гемостатикалық Альвостаз губкасы альвеолаларға арналған 
антисептикалық компресс уп 2.00 5850.00 11700.00 мамыр

  2021 жылға ТМККК жəне МƏМС  көрсету үшін медициналық бұйымдар (стоматологиялық шығыс жəне 
қосымша материалдар) сатып алуға өтінім 
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16 Кариеске қарсы Лак  
Лак (құты) 25мл. Мөлдір фторланған лак. Табиғи пленка жасаушы, 
жаңа буын фтор қосылыстары. уп 7.00 1500.00 10500.00 мамыр-3, тамыз-4

17
Шығыңқы металл секциялық 
үлкен матрицалар

№1. 0974 шығыңқы жері бар үлкен секциялық матрицалар №10 
металл 10.00 1930.00 19300.00 май-5,  сентябрь-5

18
Шығыңқы металл секциялық 
орташа матрицалар №1. 0975 шығыңқы металл №10 секциялық орташа матрицалар 10.00 1930.00 19300.00 май-5,  сентябрь-5

19 Гипохлорид натрия 
тамыр арналарын ирригациялауды стоматологиялық емдеуге 
арналған 3% -100 мл ерітінді упак 3.00 4150.00 12450.00

май-1, август-1, 
ноябрь-1

21

Полиоксиметилен, Прокаин 
гидрохлориді, паста жасаушы 
жəне толтырғыш.Девитек

Девитализинг Арсеник Фри, тынышсыз девитализациялайтын паста
Құрамы: Полиоксиметилен 46%, Прокаин гидрохлориді 37%, 
толтырғыш 100% дейін Девитализирующая паста без мышьяк. 
Материал-целлюлозаны девитализациялауға арналған паста . Паста: -
6 гр.

уп 10.00 10500.00 105000.00 май-5, сентябрь-5

22

Түбірлік арналарды толтыру 
үшін тұрақты Толтырғыш 
материал.Эндометазон

Құрамы: 
Ұнтақ
Дексаметазон 0,01 г 
Гидрокортизон ацетаты 1,00 г 
Йодталған Тимол 25,00 г 
Параформальдегид 2,20 г 
Рентгенконтрасты эксципиент 100,00 г
Сұйықтық
Эвгенол 91,0 мл 
Жалбыз майы 4,5 мл 
Анис майы 4,5 мл. шығару формасы: бөтелке 14 г ұнтақ .
- Көпіршік 10 мл сұйықтық.
стоматологиялық материал, ұнтақ 14,0.  сұйық 10мл набор 10.00 33000.00 330000.00 май-5, сентябрь-5

23 Пульпоэкстраторлар

Пульпоэкстракторлар-бұл редуктор құралы, оның жұмыс бөлігінде 
əр түрлі жазықтықта 40-қа жуық тістер орналасқан. Тістердің 
мөлшері өзек диаметрінің жартысына тең. Тістердің қиғаш бағыты 
бар, ұшы құралдың тұтқасына қарайды жəне аз қозғалғыштығы бар, 
қысқа 30 мм №100 уп 50.00 3250.00 162500.00

апрель-25, июль-10, 
октябрь-15

24 Салфетка  

Науқасқа арналған екі қабатты бір рет қолданылатын мата емес 
материал стоматологияда қолданылады.майлықтың өлшемі 330мм* / 
450мм шт 6000.00 20.00 120000.00

май-1500, июль-
1500, сенябрь-1500, 
ноябрь-1500

25

Стоматология
лық шыны 
иономерлі 
Цемент Ай- фил

1.илеуге арналған дəптерлер .  2.3 өлшеуіш қасық.сұйылту 
сұйықтығы 6г-1флакон 4.А-2 ұнтағы. 10г-1флакон

упаков
ок 60.00 8500.00 510000.00

май-15, июль-15, 
сенябрь-15, ноябрь-
15



26

Триоксимети
лен жəне 
рентгендік 
контрастты 
толтырғыш, 
резорцинол 
жəне 
катализатор;
формальдеги
д. резодент

Ұнтақ (банка) -10 г 
Емдік сұйықтық (тамшы құты) -5 мл 
Емдеуге арналған сұйықтық (тамшы құты) -5 мл
Мерник -1шт
Қолдану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана
Картон қаптамасы -1 дана уп 15.00 2970.00 44550.00

май-5, июль-5, 
октябрь-5

27

Мырыш 
сульфаты, 
мырыш 
оксиді, 
сополимер, 
пластификато
р, 
модификация
ланған 
қоспалар. Кависил

Цинксульфатты цемент негізіндегі, эвгенолсыз ( иіссіз) жəне хош 
иістендіргіштер қосылған паста жасайтын уақытша пломбалау 
материалы.Шығару формасы 50 грамм паста (банка) ауыз қуысында 
қатаяды. уп 15.00 1000.00 15000.00

май-5, июль-5, 
октябрь-5

28

Стоматология
лық шыны 
иономерлі 
екі 
компонентті 
рентгенконтр
асты Цемент Кетак -моляр ұнтақ - 12,5гр, сұйықтық -8,5гр набор 50.00 17700.00 885000.00

май-15, июль-15, 
октябрь-20

31 Сілекей соруға арналған ұшты

Сілекейге арналған икемді ұтылар улы емес ПВХ материалынан 
(поливинилхлорид) жасалған. Сілекейдің қабырғасы металл сыммен 
нығайтылған, бұл сізге қажетті пішінді беруге жəне сақтауға 
мүмкіндік береді. Ұштықтың сорғыш басы пациенттің ауыз 
қуысының шырышты қабығының тітіркену мүмкіндігін 
болдырмайтын пластикалық саңылаулары бар сүйір пішінді болады 
жəне пациенттің ауыз қуысынан сілекейдің, қанның, салқындатқыш 
сұйықтықтың жəне басқа да сұйық қалдықтардың ыңғайлы 
шығарылуына ықпал етеді. Стоматологиялық манипуляциялар 
кезінде шырышты тіндердің аспирациясынсыз оңтайлы сіңуі. 
Сонымен қатар, сілекейге арналған ұшы кез-келген медициналық 
манипуляциялар кезінде тіс дəрігерінің инфекциядан максималды 
қорғалуын қамтамасыз етеді. 3000.00 11.00 33000.00

май-1000, июль-
1000, октябрь-1000

32 Щетка жылтыр жалынды стоматологиялық шт 30.00 375.00 11250.00
май-10, июль-10, 
октябрь-10



33 Щетка Жылтырату шыны тəрізді стоматологиялық шт 30.00 375.00 11250.00
май-10, июль-10, 
октябрь-10

34

Йодоформ, 
ментол, 
парахлорофен
ол, камфора, 
толтырғыш  Йодоформ

Тамыр арналарын уақытша емдеуге арналған антисептикалық, 
сіңірілетін жəне рентгенконтрасты паста көлемі 15 грамм упак 3.00 11700.00 35100.00

май-1, июль-1, 
октябрь-1

35 Экскаватор

дөңгелек тұтқасы бар № 3 стоматологиялық құрал , ұзындығы 156 
мм, диаметрі 1,8 мм кішкентай өткір қасықтар түрінде екі жұмыс 
орны бар шт 30.00 800.00 24000.00

май-10, июль-10, 
октябрь-10

36 Тегістеу дискілері
металл төлкесі бар ажарлау дискілері диаметрі 14 мм 40 дана + диск 
тұтқыш 1 дана уп 6.00 4500.00 27000.00 май

38 Депурал нео Жылтырату тіс пастасы 75 г фл 6.00 2300.00 13800.00 май-3, сентябрь-3

39

Ретракционд
ы жіп Sure 
Cord Қызыл иектің ретракциясына арналған стоматологиялық жіп уп 6.00 3800.00 22800.00 май-3, сентябрь-3

40 Штрипстар 

 Материалдың артығын алуға арналған тегістейтін жолақтар 25 дана 
(көк / жасыл)

уп 12.00 2950.00 35400.00
май-4, июль-4, 
октябрь-4

44 Ыдыс -контейнер 

Сыйымдылық-стоматологиялық борларды химиялық 
дезинфекциялауға жəне стерильдеуге арналған контейнер.Жұмыс 
көлемі: 200 мл.
Дизайн: тұтқасы мен қақпағы бар Ванна, оның ішінде 
перфорацияланған паллет орналасқан.
Үнемділік: 3 мм-ден аспайтын саңылаумен орнатылған ваннаның 
жəне тесілген паллеттің пішіні 20% ерітінді үнемдеуді қамтамасыз 
етеді.
Материал: соққыға төзімді, химиялық төзімді полимерлі материал. 
Кез-келген ерітінділермен бояуды болдырмайды.
Эргономика: көптеген су төгетін тесіктердің болуы; өткір 
жиектердің болмауы; кір жиналатын жерлердің болмауы; мл-де 
бітіру; қақпақ ваннаға мықтап сəйкес келеді; мақсатсыз орнатылады.
Ішкі өлшемдері тесілген паллет: Ø63хh40 мм
Габариттік өлшемдері: Ø100хh50 мм
Салмағы: 0,08 кг
Өңдеу: Ресей Федерациясында рұқсат етілген кез-келген жуғыш 
жəне дезинфекциялық заттар.
Автоклавтау: максималды температура 121°C. шт 8.00 2000.00 16000.00 май

45 Элеватор 
жоғарғы жақтағы тамырларды алып тастау үшін түзу.Тікелей тіс 
элеваторы, №2. Ұзындығы-150 мм. ені-3,5 мм шт 5.00 6500.00 32500.00 май

46 Элеватор 

төменгі жақтың тамырларын алып тастау үшін.  Тіс бұрышының 
элеваторы, сол жақ №2л .Ұзындығы - 157. Жұмыс бөлігінің 
сипаттамасы: ұзындығы - 12 мм, ені - 10 мм. шт 5.00 6500.00 32500.00 май



47 Элеватор 
өзіне.Тіс бұрышы элеваторы, оң жағы № 2п ұзындығы 157 
ұзындығы-12 мм, ені-10 мм шт 5.00 6500.00 32500.00 май

50
Қарпуль шприцтеріне арналған 
инелер

30g(04,* 35 мм) №100 карпульді анестетиктерге арналған карпульді 
инелер уп 12.00 2400.00 28800.00

май-5, июль-5, 
октябрь-2

51

Megafill Flow жеңіл емделген 
стоматологиялық құю 
материалы

Megafill Flow жарықпен қатаятын стоматологиялық пломбалау 
материалы 4,5 мл-ден 6 еккіш жиынтығы,улағыш гель,бодингтік 
жүйе ,қылқаламдар, каннулдар, илеуге арналған қағаз набор 2.00 20000.00 5.00 июнь

52

Қалпына келтіру гибридті 
композиттік материал сұйық 
ағатын Spectrum TPH

Қалпына келтіру гибридті композициялық материал сұйық ағып 
Spectrum TPH.                Құрамы:
Негізі: Бис-ГМА уретанды модификациясы
Толтырғыш: барий əйнегі жəне кремний диоксиді
Негізгі толтырғыш мөлшері: < 1um
Толтырғыштың мазмұны, бірақ салмағы: 77%
Көлемі бойынша толтырғыш мазмұны: 57%
Сығымдау күші: 383 МРа
Диаметрлік беріктігі: 71 МРа
Көлденең беріктігі; 145 МРа
Серпімділік модулі: 10,572 МРа
Су сіңіру: 12um / mm3
Көрінетін мөлдірлік:
30-кесу жиегінің көлеңкесі
41-стандартты реңк
50-опаковый рең
Рентгенконтрастность: 3 мм алюминий.Қалпына келтіру гибридті 
композициялық материал сұйық ағып Spectrum TPH набор 2.00 75000.00 150000.00 май-1, июль-1

3150705.00

01.04.2021г. Фармацевт:       Рахимова А.Ж.

барлық сома:








