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Газета� «Ваше� здоров’я»
вже� розповідала� про� �спі-
шн�� діяльність� ТОВ� «Фірма
«Техно�омпле�с»,�я�е�нині�є
вітчизняним�лідером�з�виро-
бництва� прод��ції� медично-
"о�призначення�одноразово-
"о� ви�ористання� —� одя"�� із
с�часних� нет�аних� матері-
алів� для� медперсонал�� та
пацієнтів�(під�власною�тор"і-
вельною� мар�ою� «Славна»),
�омпле�тів� операційних� по-
�риттів�(для�операційно"о�та
інстр�ментально"о� стол�,
для� пацієнта,� а��шерсь�их
�омпле�тів� тощо),� "іне�оло-
"ічних� о"лядових� наборів� та
інстр�ментів,� медичних� од-
норазових� масо�,� шапочо�
та�бахіл.�Уся�прод��ція�ТОВ
«Фірма�«Техно�омпле�с»�ви-
робляється� на� �ні�альном�
висо�опрод��тивном�� обла-
днанні� спеціально"о� виро-
бництва,� анало"ів� я�ом�� в
У�раїні� не� існ�є.� Висо��
я�ість�прод��ції�забезпеч�є�і
ви�ористання�найс�часніших
матеріалів� (СМС,� спанлей-
с�),�і�дос�онала�система��п-
равління� я�істю� прод��ції.
Одна�� �оле�тив� не� з�пиня-
ється�на�дося"н�том��—�най-
ближчим�часом�ТОВ� «Фірма
«Техно�омпле�с»� план�є
розширити�асортимент�своєї
прод��ції� і�дося"н�ти�міжна-
родно"о� рівня� її� я�ості.� Про
плани�і�перспе�тиви�—�наша
розмова� з� �омерційним� ди-
ре�тором� ТОВ� «Фірма� «Те-
хно�омпле�с»� Володимиром
АРТЕМЕНКОМ.

—�Володимире�Андрійови-
ч�,�на�я�их�завданнях�розви-
т���виробництва�сьо"одні�а�-
цент�є�свою��ва"���ерівниц-
тво� ТОВ� «Фірма� «Техно�ом-
пле�с»?

—�Най�оловніше�завдання�—

�станов�а�на�підприємстві�вла-

сної��амери��азової�стерилізації

прод��ції� одноразово�о� ви�о-

ристання.�Адже�радіаційна�сте-

рилізація� —� це� вже� вчорашній

день.� Вона� не� �арант�є� нале-

жної� я�ості� виробів.� Зо�рема,

та�ий�спосіб�стерилізації�меди-

чно�о�одя���з�нет�аних�матері-

алів� може� призводити� до� рес-

тр��т�ризації�їх��ристалічної�ре-

шіт�и,�а�том��через�дея�ий�час

прод��ція� стає� непридатною

для�ви�ористання.�Тож�ми�вирі-

шили� повністю� перейти� на� �а-

зов�� стерилізацію,� я�а� вважа-

ється� більш� про�ресивною� і

ефе�тивною�в��сьом��світі,�ос-

�іль�и�не�має�побічно�о�вплив�

на� прод��цію.� Спеціально� під

цей�прое�т�ми�придбали�виро-

бничий� об’є�т� �� м.� Сміла� (там

розміщене�наше�виробництво),

нині� �з�одж�ються� остаточні

адміністративні�та�ор�анізаційні

питання,� зап�с�а-

ємо�прое�тні�робо-

ти�і�прист�паємо�до

ре�онстр��ції� приміщень.� До

речі,� цей� прое�т� передбачає

�станов���двох��азових�стерилі-

заційних� �амер�—�одн��ми�б�-

демо� ви�ористов�вати� лише

для� власно�о� виробництва,� ін-

ш��—�для�надання�посл���іншим

підприємствам.�Пере�онані:�се-

ред�вітчизняних�виробни�ів�до-

статньо�та�их,�що�захоч�ть�по-

дбати� про� висо��� я�ість� своєї

прод��ції.� І�та���можливість�ми

їм�надамо.

—�Кон��рентів�не�боїтеся?
—� Кон��ренція� —� стим�л

працювати� �раще.� І� не� ходити

по��ол�,�а�ш��ати�нові�ідеї.�Ми

с�р�п�льозно� вивчаємо� вітчи-

зняний� рино�,� цінов�� політи��

на� ньом�� і� приховані� резерви

для� то�о,� щоб� розширювати

власне� виробництво,� перед�-

сім� асортимент� прод��ції.� Та�

народилася� ідея� найближчим

часом� нала�одити� виробниц-

тво� ново�о�для� нашої� �омпанії

вироб�� одноразово�о� ви�ори-

стання.� Це� досить� серйозний

прое�т,�я�ий�потреб�вав�відпо-

відної� під�отов�и,� придбання

спеціально�о� обладнання,� ви-

вчення� міжнародно�о� та� ��ра-

їнсь�о�о�досвід�.

Наші� провідні� фахівці� по-

стійно� відвід�ють� найпрести-

жніші�світові�медичні�вистав�и.

А��он�ретно�для�цьо�о�прое�т�

нам� знадобився� �итайсь�ий

досвід� —� �� них� є� �омпанії,� в

я�их�є�чом��повчитися�в�цьом�

плані.�Сподіваємося,�що�через

дея�ий�час���раїнсь�ий�спожи-

вач�отримає�наш��нов��прод�-

�цію.�Навіщо�за��пов�вати�де-

інде�те,�що�можемо�виробляти

в� У�раїні� та� ще� й� за� нижчими

цінами?

—�Своєрідною�відповіддю
на� це� запитання� стало� те,
що� ТОВ� «Фірма� «Техно�ом-
пле�с»�стало�першим�і�дони-
ні� залишається� єдиним� ви-
робни�ом� "іне�оло"ічно"о
інстр�ментарію� одноразово-
"о�ви�ористання.

—�І�ми�вдос�оналюємося�на

цьом��шлях�.�Нещодавно�за��-

пили� дві� нові� автоматичні

прес-форми� �іне�оло�ічних

дзер�ал,�два�термопласт-авто-

мати.�Почали�виробництво�но-

во�о� вид�� церві�альних� щіто-

чо�.� Аналіз� міжнародно�о� до-

свід�� наштовхн�в� нас� на� нов�

ідею� —� в� перспе�тиві� план�-

ємо� ви�отовляти� одноразові

маніп�ляційні� пласти�ові� інс-

тр�менти� для� різних� видів

маніп�ляцій.� Уже� під�от�вали

потрібн�� технічн�� до��мента-

цію,�пройшли�процед�р��реєс-

трації,�б�демо�зап�с�ати�виро-

бництво.� Це� б�де� но�-ха�� ві-

тчизняно�о�виробництва.

—�Я��сприймають�та�і�но-
вин�и�медичні�працівни�и?

—�Нині�вони�вже�добре�зна-

ють� про� наш�� прод��цію,� я�а

�арант�є�їм�безпе���під�час�ви-

�онання� професійних� обов’яз-

�ів.� Маб�ть,� і� не� �являють,� що

мож�ть� працювати� іна�ше.� Ко-

мфорт� завжди� приваблює.� То-

м�� ми� дбаємо� про� те,� щоб

створити� ма�сим�м� захист�� і

зр�чності� в� роботі� лі�аря.� Та�,

я�що�нині�ми�виробляємо�набо-

ри� операційних� по�риттів� для

певних� видів� операцій,� то� на

перспе�тив��план�ємо�анало�і-

чне� виробництво� операційних

наборів,�та�ож�призначених�для

�он�ретних� видів� хір�р�ічно�о

чи� маніп�ляційно�о� втр�чання.

На�жаль,�сьо�одні�та�им�«виро-

бництвом»�зайняті�медсестри�в

лі�арнях,� я�і� вр�чн�� ви�отовля-

ють�сервет�и�з�марлі,�витрача-

ючи�на�це�ба�ато�час�,�потім�їх

потрібно�стериліз�вати,�певним

чином�збері�ати,�знов��стерилі-

з�вати�і�та��далі.�Це�—�зайві�ви-

трати� робочо�о� час�,� еле�тро-

енер�ії�і�просто�незр�чно.

—�У�зв’яз���з�та�ими�мас-
штабними� планами� б�дете
розширюватися?

—� Безперечно.� Збільшимо

�іль�ість�робочих�місць�(за�по-

передніми� розрах�н�ами,� на

200—250).�Нині�вже�маємо��ва-

ліфі�ований� �оле�тив,� �адри

навчаємо�і�вихов�ємо�самі,�то-

м��відч�ваємо�підтрим����оле-

�тив�� в� �сіх� починаннях.� І� не

просто� ідейн�,� а� перед�сім� —

професійн�.� Впровадж�вати

нове�—� і� ці�аво,� і� с�ладно� во-

дночас.� Але� я�що� відч�ваєш,

що� маєш� для� то�о� і� засоби,� і

потенціал,� натхнення� прихо-

дить�неодмінно.�Цін�ємо�робо-

т�� сл�жби�мар�етин��,� я�а� ви-

вчає�рино�,� інтереси�спожива-

ча,�і�спільно�працюємо�на�задо-

волення�йо�о�потреб�і�навіть�на

випередження� йо�о� запитів.

Та�о�о�підход��вима�ає�від�нас

час.

Світлана ТЕРНОВА,
«Ваше здоров’я».

ПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗАПИТІВ СПОЖИВАЧА
Таку мету ставить перед собою 
колектив ТОВ «Фірма «Технокомплекс»
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�� Хір�р�ічні�халати,

мас�и,�шапоч�и,
бахіли,��остюми

�� Компле�ти�одя���

та�по�риттів
операційних�для
хір�р�ії,�ортопедії,
травматоло�ії,
офтальмоло�ії,
�роло�ії�та�інших
операцій

�� Компле�ти

а��шерсь�і,�
для�партнерсь�их
поло�ів,
�іне�оло�ічних
операцій�та�для
�есарево�о
розтин�

�� Компле�ти�одя��

для�немовлят

�� Набори

�іне�оло�ічні
о�лядові

�� Одя��для�пацієнтів,

відвід�вачів�та
медперсонал�

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
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ТТТТООООВВВВ���� ««««ФФФФііііррррммммаааа���� ««««ТТТТееееххххнннноооо����ооооммммппппллллееее����сссс»»»»
пр.�Перемо"и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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