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Досягнення

ПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ
ЗАПИТІВ
СПОЖИВАЧА
Таку мету ставить перед собою

—ВолодимиреАндрійович,наяихзавданняхрозвитвиробництвасьо"одніацентєсвоюва"ерівництво ТОВ «Фірма «Техноомплес»?
—Найоловнішезавдання—
станованапідприємствівласноїамериазовоїстерилізації
продції одноразовоо виористання.Аджерадіаційнастерилізація — це вже вчорашній
день. Вона не арантє належної яості виробів. Зорема,
таийспосібстерилізаціїмедичноо одя з нетаних матеріалів може призводити до рестртризаціїїхристалічноїрешіти,атомчерездеяийчас
продція стає непридатною
длявиористання.Тожмивирішили повністю перейти на азов стерилізацію, яа вважається більш проресивною і
ефетивною в сьом світі, осільинемаєпобічноовплив
на продцію. Спеціально під
цей проет ми придбали виробничий об’єт  м. Сміла (там
розміщененашевиробництво),
нині зоджються остаточні
адміністративнітаоранізаційні
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ють про наш продцію, яа
арантєїмбезпепідчасвионання професійних обов’язів. Мабть, і не являють, що

певних видів операцій, то на
перспетив планємо аналоічне виробництво операційних
наборів,таожпризначенихдля

можть працювати інаше. Комфорт завжди приваблює. Том ми дбаємо про те, щоб
створити масимм захист і
зрчності в роботі ліаря. Та,
ящонинімивиробляємонабори операційних пориттів для

онретних видів хіррічноо
чи маніпляційноо втрчання.
Нажаль,сьооднітаим«виробництвом»зайнятімедсестрив
ліарнях, яі врчн виотовляютьсерветизмарлі,витрачаючинацебааточас,потімїх

потрібностерилізвати,певним
чиномзберіати,зновстерилізватиітадалі.Це—зайвівитрати робочоо час, елетроенеріїіпростонезрчно.
—Узв’яззтаимимасштабними планами бдете
розширюватися?
— Безперечно. Збільшимо
ільість робочих місць (за попередніми розрахнами, на
200—250).Нинівжемаємоваліфіований олетив, адри
навчаємоівиховємосамі,том відчваємо підтрим олетив в сіх починаннях. І не
просто ідейн, а передсім —
професійн. Впроваджвати
нове — і ціаво, і сладно водночас. Але ящо відчваєш,
що маєш для тоо і засоби, і
потенціал, натхнення приходитьнеодмінно.Цінєморобот слжби маретин, яа вивчає рино, інтереси споживача,іспільнопрацюємоназадоволенняйоопотребінавітьна
випередження йоо запитів.
Таоопідходвимааєвіднас
час.
Світлана ТЕРНОВА,
«Ваше здоров’я».

ПОДБАЙТЕ ПРО ЗРУЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ
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Газета «Ваше здоров’я»
вже розповідала про спішн діяльність ТОВ «Фірма
«Техноомплес», яе нині є
вітчизнянимлідеромзвиробництва продції медично"о призначення одноразово"о виористання — одя" із
счасних нетаних матеріалів для медперсонал та
пацієнтів(підвласноютор"івельною марою «Славна»),
омплетів операційних пориттів(дляопераційно"ота
інстрментально"о стол,
для пацієнта, ашерсьих
омплетів тощо), "інеоло"ічних о"лядових наборів та
інстрментів, медичних одноразових масо, шапочо
та бахіл. Уся продція ТОВ
«Фірма «Техноомплес» виробляється на ніальном
висоопродтивном обладнанні спеціально"о виробництва, анало"ів яом в
Ураїні не існє. Висо
яістьпродціїзабезпечєі
виористаннянайсчасніших
матеріалів (СМС, спанлейс),ідосоналасистемаправління яістю продції.
Одна олетив не зпиняєтьсянадося"нтом—найближчим часом ТОВ «Фірма
«Техноомплес»
планє
розширитиасортиментсвоєї
продції і дося"нти міжнародно"о рівня її яості. Про
планиіперспетиви—наша
розмова з омерційним диретором ТОВ «Фірма «Техноомплес» Володимиром
АРТЕМЕНКОМ.

питання, запсаємо проетні роботиіпристпаємодо
реонстрції приміщень. До
речі, цей проет передбачає
становдвохазовихстерилізаційних амер — одн ми бдемо виористоввати лише
для власноо виробництва, інш—длянаданняпосліншим
підприємствам.Переонані:середвітчизнянихвиробниівдостатньо таих, що захочть подбати про висо яість своєї
продції. І та можливість ми
їмнадамо.
—Конрентівнебоїтеся?
— Конренція — стимл
працювати раще. І не ходити
поол,ашатиновіідеї.Ми
српльозно вивчаємо вітчизняний рино, цінов політи
на ньом і приховані резерви
для тоо, щоб розширювати
власне виробництво, передсім асортимент продції. Та
народилася ідея найближчим
часом налаодити виробництво новоо для нашої омпанії
вироб одноразовоо виористання. Це досить серйозний
проет,яийпотребваввідповідної підотови, придбання
спеціальноо обладнання, вивчення міжнародноо та раїнсьоодосвід.
Наші провідні фахівці постійно відвідють найпрестижнішісвітовімедичнівистави.
Аонретнодляцьоопроет
нам знадобився итайсьий
досвід —  них є омпанії, в
яихєчомповчитисявцьом
плані.Сподіваємося,щочерез
деяийчасраїнсьийспоживачотримаєнашновпродцію. Навіщо заповвати деіндете,щоможемовиробляти
в Ураїні та ще й за нижчими
цінами?
— Своєрідною відповіддю
на це запитання стало те,
що ТОВ «Фірма «Техноомплес»сталопершимідонині залишається єдиним виробниом "інеоло"ічно"о
інстрментарію одноразово"овиористання.
—Імивдосоналюємосяна
цьомшлях.Нещодавнозапили дві нові автоматичні
прес-форми інеолоічних
дзерал,дватермопласт-автомати.Почаливиробництвоновоо вид цервіальних щіточо. Аналіз міжнародноо досвід наштовхнв нас на нов
ідею — в перспетиві планємо виотовляти одноразові
маніпляційні пластиові інстрменти для різних видів
маніпляцій. Уже підотвали
потрібн технічн доментацію,пройшлипроцедрреєстрації,бдемозапсативиробництво. Це бде но-ха вітчизняноовиробництва.
—Ясприймаютьтаіновинимедичніпрацівнии?
—Нинівонивжедобрезна-
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Ваш професіоналізм
та наша продція —
запора спіх!

 Хіррічніхалати,
маси,шапочи,
бахіли,остюми
 Комплетиодя
тапориттів
операційнихдля
хіррії,ортопедії,
травматолоії,
офтальмолоії,
ролоіїтаінших
операцій
 Комплети
ашерсьі,
дляпартнерсьих
полоів,
інеолоічних
операційтадля
есаревоо
розтин
 Комплетиодя
длянемовлят
 Набори
інеолоічні
олядові
 Одядляпацієнтів,
відвідвачівта
медперсонал
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