
Приймаємо  замовлення на Луцьк 

Accepting order for Lutsk 
Техніка та інше / Tech and other Number 

of items

Пауербанк (зарядний пристрій) Powerbanks 800 items 
+ 
500 items

Ліхтарики (+ налобні), включно з 
червоним ультрафіолетовим 
світлом

(Head) torches / flashlights, 
including with red UV light

1000 items 
+ 
500 items

Батарейки (перезаряджаються) Batteries (rechargeable) 2000 items

Генератор Power Generator 20 items 
+ 
100 items

Рація 
Motorola DP4400 UHF band, 
DP4800 UHF band, DP4600

Radio / Walkie-Talkie 
Motorola DP4400 UHF band, 
DP4800 UHF band, DP4600

500 items

Військовий бінокль Military grade binoculars 200 items

Медицина (нові та закриті 
упаковки) / Medicine (only 
new and unopened)

Перша допомога First aid 600 sets

Антисептики (Бетадин, 
Хлоргексидин, Судокрем)

Antiseptic (Betadine, 
chlorhexidine, Sudocream = 
antiseptic healing cream)

Аптечки першої допомоги 
(NATO)

First aid kits (NATO)

Аптечки травматичні Trauma kit 500 items

Оклюзійна пов’язка на грудну 
рану (марки Halo)

Occlusive sticker for chest (Halo 
chest seal)

Кровоспинний Celox швидкий Hemostatic Celox rapid, Combat 
gauze (or similar)

Burntec гідрогелеві наліпки Burntec hydrogel sticker (or 
similar)

Перев’язочні матеріали Wound dressing materials



Гемостатичний джгут; турнікети CAT tourniquets (Homeostatic 
tourniquet)

1000 items

Клей для шкіри (приклад: 
LiquiBand standard)

Skin adhesive (ig: LiquiBand 
standard)

1000 items

Губка гоместатична 
(кровоспинна)

Hemostatic Sponge 1000 items

Тутор колінний (підтримка під 
час травми, як гіпс)

Knee brace (for knee support 
during trauma)

Ізраїльський бандаж (розмір 4 та 
розмір 6 індивідуальні)

Israeli bandage (size 4 and size 6 
individual dressing)

500 items

Пов’язки на зап’ясті, плече, 
стегно, щиколотка, лікоть;  
Бандажі різного типу і ширини

Wrist bandages, shoulder, thigh, 
ankle, elbow;  
Bandages of different type and 
width

Пластирі хірургічні 
післяопераційні водонепроникні 
прозорі 5*7,5, 5*9, 9*10, 9*15, 
9*20, 9*25, 9*30, 9*35

Surgical postoperative patches 
waterproof transparent, sizing 
5*7,5, 5*9, 9*10, 9*15, 9*20, 9*25, 
9*30, 9*35

Іммобілізаційні пластини при 
переломах

Fracture Immobilization with 
Plates

Післяопераційний пояс Postoperative belt

Медичні пояси Medical harnesses

Хвостовики Shank collars

Філадельфійські коміри Philadelphia collars

Еластичні бинти Elastic bandages

Корсети на попереково-
крижовий відділ

Lumbar Support Belt; back 
support belt

Таблетки Tablets

Анестетики Anesthetics

Анальгетики, нестероїдні 
протизапальні (декскетопрофен)

Non-steroidal anti-inflammatory 
(Dexketoprofen)

Антибіотики широкого спектру 
дії (цефалоспорини, тієнам, 
меронем, браксон, амікацин)

Antibiotics (broad spectrum)

Для складних випадків For seriously wounded



Каперльниці: фізіологічний 
розчин (NaCl), розчин Рінгера

Infusions: saline (NaCl), Ringer’s 
solution

Катетери (типу венфлона) зелені, 
рожеві

Catheters (venflon type) green, 
pink

Декомпресійні голки Decompression needles

Носоглоткові трубки Nasopharyngeal tubes 

І-гель I-gel

Суміш для парентерального 
харчування

Mixture for parenteral nutrition

Нітрилові рукавички Nitrile gloves 500 boxes

Продукти харчування / Food 
Products (ideally - pallets)

Дитяче харчування та сухе 
молоко

Baby food and milk powder 2000 items

Сухі суміші Dry food / ready to eat  food

Крупи (ассортимент) Pulses & grains (various: rice, 
beans, couscous etc)

10 tones

Консерви Canned food 20000 
items

M'ясні консерви/ тушонки Canned meat 10000 
items

Цукор Sugar 10000 
items

Бісквіти (упаковані) Biscuits (packed) 2000 tones

Згущене молоко Condensed milk 1000 items

Шоколад/енергетичні батончики Chocolate/ energy bars 3000 items

Олія (рослинна/оливкова) Oil (vegetable/ olive) 5000 items

Макаронні вироби Pasta 5 tones

Чай (чай в пакетиках) tea (tea bags) 1000 items

Засоби гігієни / Hygiene

Зубна щітка, паста Tooth brush, paste 1000 items

Мило, шампунь, крем Soap, shampoo, cream 1000 items



Прокладки Female sanitary pads 1000 items

Серветки Tissues, napkins 1000 items

Дитячі серветки та підгузки Baby wipes and diapers 2000 items

Одяг / Clothing

Термобілизна (чоловіча, жіноча і 
нове)

Thermal underwear (men, women 
and children)

500 items

Взуття/бєрци (нове чи б/у в 
гарному стані) 

Tactical boots (new / used in good 
condition)

1000 items 
+ 
500 items

Вогнестійкий одяг, рукавиці  
(нове)

Fire-resistant clothes, gloves 
(new)

500 sets

Рукавиці, шапки, балаклави Gloves, beanies, balaclavas 200 items

Спальні мішки Sleeping bags 200 items

Каремати Sleeping pads / Camping mats 200 items

Військові намети Military tents 200 items


