
Аптечка медична військова індивідуальна 

Перев'язувальний пакет (бандаж 15см) з кровоспинною 

серветкою - 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3- 1 од.; 

Налбук,розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1,0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Рукавички медичні стерильні в індивідуальній упаковці - 1 

пара; 

Кровоспинний засіб Z-складений просочений 

гемостатичним розчином (з ренгеноконтрастною стрічкою)- 

1 од; 

Підсумок військовий (Тканина Oxford 600D оливкового 

відтінку) - 1 од.; 

Інструкція з використання; 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

військовослужбовцям (1-2 чоловік) 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Аптечка медична військова індивідуальна 

Перев'язувальний пакет (бандаж 15см) з кровоспинною 

серветкою - 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 1 од.; 

Налбук, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1, 0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Рукавички медичні стерильні - 1 пара.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) - 1 од; 

Підсумок військовий (Тканина по типу плетіння «Кордура», 

пропитка NIR) - 1 од.; 

Інструкція з використання; 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

військовослужбовцям (1-2 чоловік) 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Аптечка медична військова для підрозділів 

спеціального призначення 
Перев'язувальний пакет (бандаж 15см) з кровоспинною 

серветкою - 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 1 од.; 

Пластир медичний в рулоні 5х500см або 3х500см - 1 од; 

Серветки медичні з фурагіном або серветки кровоспинні - 2 

од; 

Гентасепт порошок 5г або 2г - 1 од; 

Рукавички медичні стерильні - 1 пара.; 

Налбук, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1, 0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Ципрофлоксацин таб. 500мг №10 - 1 од.; 

Бинт еластичний 8 см х1 м — 1од; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) - 1 од; 

Підсумок військовий  (Тканина по типу плетіння 

«Кордура»)- 1 од.; 

Інструкція з використання; 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги військовим 

підрозділам спеціального призначення ( 3-8 чоловік) 



Аптечка медична військова універсальна 

Перев'язувальний пакет (бандаж 15см) з кровоспинною 

серветкою - 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3- 1 од.; 

Пластир медичний в рулоні  - 1 од; 

Серветки для обробки ран (медичні з фурагіном або 

кровоспинні)- 2 од; 

Гентасепт порошок для зовнішнього застосування по 2г 

або 5г , або мазь стрептоцидові 10% по 25 г  - 1 од; 

Рукавички медичні стерильні в індивідуальній упаковці - 1 

пара; 

Налбук, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1, 0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Ципрофлоксацин таб. 500мг №10 - 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений просочений гемо 

статичним розчином  (з ренгеноконтрастною стрічкою)- 1 

од; 

Підсумок військовий (згідно ТУ 21.2-089-00034022:2016) - 1 

од. 

Інструкція з використання; 

Призначення : надання першої медичної допомоги 

військовослужбовцям в надзвичайних умовах (3-5 чоловік) 



Аптечка медична військова загального 

призначення  

Перев'язувальний пакет (бандаж 15см) з кровоспинною 

серветкою - 1 од. 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 1 од.; 

Пластир медичний в рулоні 5х500см - 1 од; 

Серветки медичні з фурагіном або серветки кровоспинні - 2 

од; 

Рукавички медичні стерильні - 1 пара; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з рентгеноконтрастною 

стрічкою) - 1 од; 

Підсумок військовий (тканина по типу плетіння 

«Кордура») - 1 од.; 

Інструкція з використання; 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

військовослужбовцям (3-5 чоловік) 



Аптечка медична військова загального 

призначення 

Перев'язувальний пакет (бандаж 15см) з кровоспинною 

серветкою - 1 од. 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 1 од.; 

Пластир медичний в рулоні 5х500см - 1 од; 

Серветки медичні з фурагіном або серветки кровоспинні - 2 

од; 

Рукавички медичні стерильні - 1 пара; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з рентгеноконтрастною 

стрічкою) - 1 од; 

Підсумок військовий (Тканина Oxford 600D) - 1 од.; 

Інструкція з використання; 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

військовослужбовцям (3-5 чоловік) 



Аптечка медична поліцейського Тип-1 (АМП1): 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 – 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (1-2 чоловік) 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 – 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (1-2 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-1 (АМП1): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 – 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (1-2 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-1 (АМП1): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3  - 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений .(з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Налбук, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1, 0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (1-2 чоловік) 

 

Аптечка медична поліцейського Тип-2 (АМП2): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3  - 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений .(з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Налбук, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1, 0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 

Аптечка медична поліцейського Тип-2 (АМП2): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3  - 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений .(з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Налбук, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл 1, 0 мл у шприці 

вкладений в тубус №1 — 1од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

Аптечка медична поліцейського Тип-2 (АМП2): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 – 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний) 

– 1 од.; 

Інструкція з використання 

Футляр, або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (2-3 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-3 (АМП3): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 – 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний) 

– 1 од.; 

Інструкція з використання 

Футляр, або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (2-3 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-3 (АМП3): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 – 1 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний) 

– 1 од.; 

Інструкція з використання 

Футляр, або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським (2-3 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-3 (АМП3): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3  - 1 од.; 

Перев'язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Кровоспинний компресійний бинт – 1 од.; 

Тактичний медичні ножиці – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний) 

– 1 од. 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським підрозділам (3-5 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-4 (АМП4): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3  - 1 од.; 

Перев'язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Кровоспинний компресійний бинт – 1 од.; 

Тактичний медичні ножиці – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний) 

– 1 од. 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським підрозділам (3-5 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-4 (АМП4): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3  - 1 од.; 

Перев'язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  або пов’язка (бандаж) першої 

допомоги стерильна – 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений (з ренгеноконтрастною 

стрічкою) – 1 од.; 

Кровоспинний компресійний бинт – 1 од.; 

Тактичний медичні ножиці – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Рукавички медичні нітрилові н/с – 1 пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний) 

– 1 од. 

Інструкція з використання 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги 

поліцейським підрозділам (3-5 чоловік) 

Аптечка медична поліцейського Тип-4 (АМП4): 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Перев'язувальний пакет (бандаж 15 см) з кровоспинною 

серветкою  – 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 тренувальний  - 1 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений просочений гемо статичним 

розчином  (з ренгеноконтрастною стрічкою)- 1 од.; 

Кровоспинний компресійний бинт – 1 од.; 

Тактичний медичні ножиці – 1 од.; 

Армований скотч – 1 од.; 

Пов’язка оклюзивна з кровоспинною серветкою №2 -1од.; 

Маркер - 1 од; 

Гелева повязка у разі опіків – 1 од.; 

Рукавички медичні стерильні в індивідуальній упаковці – 1 

пара; 

Трубка назофарингеальна (повітровід назофарингеальний)– 1 

од; 

Покривало рятувальне (термоковдра) – 1 од; 

Інструкція з використання– 1 од; 

Футляр або сумка, або термопакет – 1 од. 

 
Призначення: надання першої медичної допомоги в польових 

умовах та для тренувань силових структур.  

Аптечка медична тактична (АМТ) 

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19 

38 (044) 400-59-22 office@avpharma.com.ua 



Перев'язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з 

кровоспинною серветкою  – 1 од.; 

Бинт медичний стерильний 14см х 7м– 1 од 

Кровоспинний засіб Z-складений просочений 

гемостатичним розчином– 1 од; 

Лейкопластир на нетканій основі завдовжки 3-5 м, 

завширшки 2-3 см– 1 од; 

Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні (розмір 

L або XL) -2 пари; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 1 од.; 

Джут кровоспинний гумовий  – 1 од; 

Трубка назофарингеальна (Повітровід 

назофарингеальний) – 1 од; 

Маркер для нанесення інформації– 1 од; 

Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) – 1 

од; 

Футляр аптечки (сумка-укладка медична) – 1 од. 

Інструкція з використання; 

Аптечка медична загальновійськова 

індивідуальна МО 
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ПАРАЦЕТАМОЛ таблетки по 500 мг або ПАНАДОЛ таблетки, вкриті 

оболонкою, по 500 мг, або ПІАРОН таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг - 

2од. або 10 од. ,або 12од. 

МЕЛОКСИКАМ таблетки по 0,0075 г або РЕВМОКСИКАМ таблетки по 7,5 мг 

- 2 од. або 5 од., або 10од.  

ЦИПРОФЛОКСАЦИН таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг  або 

ЦИПРОЛЕТ таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 500 мг, або 

ЛЕВОФЛОКСАЦИН таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг  - 2 од. або 5 од., 

або 7 од., або  10 од. 

Перев'язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з кровоспинною серветкою  

– 1 од.; 

Бинт медичний стерильний 14см х 7м– 1 од; 

Кровоспинний засіб Z-складений просочений гемостатичним розчином– 1 

од; 

Пов’язка оклюзивна з кровоспинною серветкою №2 – 1 од.; 

Лейкопластир на нетканій основі завдовжки 3-5 м, завширшки 2-3 см– 1 од.; 

Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні (розмір L або XL) – 1 

пара; 

Покривало рятувальне (термоковдра)  Розмір 160 х 210 см– 1 од.; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 2 од.; 

Трубка назофарингеальна (Повітровід назофарингеальний) – 1 од.; 

Маркер водостійкий для нанесення інформації– 1 од.; 

Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) – 1 од.; 

Футляр аптечки (сумка-укладка медична) – 1 од.; 

Картка постраждалого бійця (встановленого зразка) – 1 од. 

Інструкція з використання; 

Аптечка медична загальновійськова індивідуальна 

(за наказом МОЗ України від 05.01.2017  № 6) 
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ХЛОРГЕКСИДИН розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у 

флаконах–2 од.; 

Перев’язувальний пакет (бандаж 15 см) з кровоспинною серветкою– 2 од.; 

Кровоспинний засіб Z-складений просочений гемостатичним розчином– 2 

од.; 

Бинт медичний стерильний 14см х 7м– 2 од.; 

Бинт медичний стерильний 10см х 5м– 2од.; 

Серветки медичні марлеві стерильні  16 х 14 см чотиришарові– 10 од.; 

Пов’язка оклюзивна з кровоспинною серветкою №2– 1 од.; 

Серветка гелева антимікробна– 2 од.; 

Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок – 1 од.; 

Лейкопластир на нетканій основі завдовжки 3-5 м, завширшки 2-3 см– 1 

од.; 

Покривало рятувальне (термоковдра)  Розмір 160 х 210 см–2 од.; 

Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні (розмір L або XL) –4 

пари; 

Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3 - 2 од.; 

Шина іммобілізаційна гнучка завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см– 

2од.; 

Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) – 1 од.; 

Пристрій (плівка(клапан)) для проведення штучної вентиляції легенів– 1 

од.; 

Трубка назофарингеальна (Повітровід назофарингеальний) – 2 од.; 

Маркер для нанесення інформації водостійкий синього кольору– 1 од.; 

Футляр аптечки (встановленого зразка) – 1 од.; 

Інструкція з використання; 

Аптечка автомобільна загальновійськова (за 

наказом МОЗ України від 05.01.2017  № 6) 
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Комплектується згідно  наказу  МОЗ України від 05.01.2017  

№ 6 та залежно від особливостей виконуваного завдання, 

рівня підготовки санітара чи санітарного інструктора. 

 
Вартість уточнювати безпосередньо перед замовленням 

Наплічник медичного загальновійськового санітара та 

наплічник медичного загальновійськового санітарного 

інструктора  
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