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Найточніш
� оцін
� б
дь-

яої�прод
ції�може�дати�ли-

ше� споживач.� Саме� він� сь-

о�одні�визначає�он
рентос-

проможність�то�о�чи�то�о�ви-

робниа�і�є�лам
совим�папі-

рцем�йо�о�
спішності�на�ри-

н
.� Том
� в� наш� час� існ
є

єдиний� спосіб� приверн
ти


ва�
� споживача� і� втримати

йо�о�—�це��арантована�яість

пропоновано�о�товар
�і�задо-

волення� найвиба�ливіших

смаів� та� запитів� лієнта.

Стосовно� виробниів� прод
-

ції� медично�о� призначення

потрібно� додати� ще� одн


надзвичайно�важлив
�вимо�


—� т
рбот
� про� життя� і� здо-

ров’я�людей,�в�яій�не�б
ває

ні�дрібниць,�ні�зволіання,�ні

права�на�помил
.�Тож�оцін


тао�о�виробниа�повинні�да-

ти� професіонали.� Простежи-

вши� діяльність� ТОВ� «Фірма

«Техноомплес»� від� ідей� та

планів�до�пратично�о�їх�вті-

лення�безпосередньо�на�під-

приємстві,� «ВЗ»� вирішила

зверн
тися� до� тих,� хто� що-

дня� 
� своїй� роботі� орист
-

ється�прод
цією�фірми,�ви-

пробов
ючи� її� надійність,

яість� і� відповідність� с
ча-

сним� вимо�ам� медичної� �а-

л
зі.�Поділитися�своїми�вра-

женнями�ми�попросили�заві-

д
вача� відділення� політра-

вми� Київсьої� місьої� ліні-

чної�ліарні�№ 17,�андидата

медичних� на
� Дмитра� МЯ-

СНІКОВА.

—�Дмитре�Ві
торович�,�я

давно� Ви� особисто� і� праці-
вни
и� відділення� ознайоми-
лися� з� прод�
цією� «Техно-

омпле
с�»?

—�Уже�понад�два�ро�и�ми��о-

рист�ємося� та�ими� виробами

фірми� «Техно�омпле�с»,� я�� од-

норазовий�медичний�одя��із�с�-

часних� нет�аних�матеріалів� для

медперсонал��(шапоч�и,�мас�и,

халати,� бахіли,� �остюми),� �ом-

пле�ти�операційних�по�риттів�та

інших� хір�р�ічних� матеріалів

(для� операційно�о� та� інстр�ме-

нтально�о�стол�,�тощо).�До�то�о

ми�ви�ористов�вали�одя��і�біли-

зн��медично�о�призначення�ба-

�аторазово�о�ви�ористання.

Але�життя�ди�т�є�свої� вимо-

�и.�Увесь�цивілізований�світ�ни-

ні� відмовився� від� медично�о

одя��� ба�аторазово�о� ви�ори-

стання� і� операційних� по�риттів

—�це�наба�ато�ви�ідніше�з�е�о-

номічної� точ�и� зор�.� І� вже� не

йдеться� про� вибір� між� однора-

зовим� і� ба�аторазовим� одя�ом

—� �сі� працюють� над� �дос�она-

ленням� я�остей� і� властивостей

нет�аних�матеріалів�щодо�їх��о-

мфортності,�зр�чності,�надійно-

сті�в�захисті�від�інфе�ції.

—�У�чом��поля�ає�е
ономі-

чна�ви�ода�засто-
с�вання� виробів
медично�о� при-
значення� однора-
зово�о�ви
ориста-
ння� з� нет
аних
матеріалів?

—�Хоч�я�им�би�привабливим

видавався�одя��ба�аторазово�о

ви�ористання� з� те�стилю,� йо�о

потрібно� відповідно� обробляти

для�застос�вання�в�операційній.

А� ні� для� �о�о� не� се�рет,� що� в

більшості�медичних�за�ладів�де-

зінфе�ційне� та� стерилізаційне

обладнання� вже� застаріло.� С�-

часні� ефе�тивні� дезінфе�ційні

засоби� та�ож� доро�і.� Фінанс�-

вання�ж�лі�арень�на�сьо�одні�ви-

стачає�ледь�на�придбання�мила

та�прально�о�порош��.�Ви�ори-

стання�в�медичній�пра�тиці�од-

норазових� виробів� з� нет�аних

матеріалів�зниж�є�е�спл�атацій-

ні�витрати�на��тримання�допомі-

жних� сл�жб� та� на� е�спл�атацію

обладнання� (стерилізаційні,

пральні� тощо),� �с�ває� потреб�

стерилізації� за� непромислових

�мов� і� нарешті�—� с�ороч�є� ви-

трати�робочо�о�час��медично�о

персонал�� на� до�ляд� за� хвори-

ми.� До� то�о� ж� це� надійний� за-

хист�від�інфе�ції.

—�А�я
�щодо�привабливо-
сті�—�одя��із�нет
аних�мате-
ріалів�не�створює�дис
омфо-
рт�?

—� Сьо�одні� фірма� «Техно-

�омпле�с»�ви�ористов�є�для�ви-

робництва�своєї�прод��ції�мате-

ріали� ново�о� по�оління�—�вони

добре�проп�с�ають�повітря,�ле-

��і,� завдя�и� цьом�� вдається

збере�ти��омфортність���роботі,

і� це� аж� нія�� не� зменш�є� надій-

ність�захист��з�аданими�матері-

алами�від� інфе�ції.�Для�лі�аря� і

для� пацієнта� це� д�же� важливо.

До�то�о�ж�ми�впевнені� в� я�ості

їхньої�прод��ції.�Адже�перевіри-

ти� її�до�операції�ми�не�можемо

—��омпле�ти�від�риваються�бе-

зпосередньо� в� операційній,� і

вже� там� «сюрпризи»� ні�ом�� не

потрібні.�Том���арантія�я�ості�—

один�із�най�оловніших��ритеріїв

вибор�� виробни�а,� я�ом�� ми

довіряємо.� До� речі,� медичний

одя�� фірми� «Техно�омпле�с»

зр�чний���ви�ористанні�—�йо�о

с�ладено�і��па�овано�в�особли-

вий� спосіб.� Компле�ти� с�онс-

тр�йовано�та�,�щоб�ма�сималь-

но� поле�шити� процед�р�� їх� ви-

�ористання�медичним�персона-

лом,�приміром,�під�час�операції.

Зо�рема,� дея�і� види� прод��ції

мають� вторинн�� �па�ов��,� що

поле�ш�є� робот�� лі�аря� й� �не-

можливлює�додат�ове�інфі��ва-

ння�операційно�о�поля.

—� Сьо�одні� ТОВ� «Фірма
Техно
омпле
с»� працює� над
тим,�щоб� ма
симально� вра-
х�вати�потреби�лі
аря�і�паці-
єнта� під� час� різних� видів
оперативних�втр�чань?

—� Пере�онаний,� що� це� їм

вдасться,� адже� і� сьо�одні� вони

вміють� врахов�вати� щонайме-

нші�деталі� запитів�своїх�спожи-

вачів.� Навіть� я�що� це� невели�і

замовлення,� розраховані� на

специфічні� відділення,� вони� їх

ви�он�ють.�Компле�т�ються�на-

бори�саме�та�,�я��це�зр�чно�за-

мовни��.� Каж�� це� з� власно�о

досвід�.� Адже� наше� відділення

специфічне� і� нам� потрібні� по-

�риття,� я�і� ви�ористов�ються

д�же� рід�о.� Напри�лад,� чохли

для�торас�опа,�іншо�о�обладна-

ння.� Пра�тично� �ожен� хір�р�ів

нашо�о� відділення� підібирає

�омпле�т�одя���і�білизни,�з�я�им

б�де�зр�чно�працювати�саме�й-

ом�.�Я�що�на�пра�тиці�виявить-

ся,�що��омпле�т�не�підходить�чи

йо�о�потрібно�чимось�доповни-

ти,�щось�замінити,�лі�ар��певне-

ний,� що� замовлення� на� фірмі

знов�� врах�ють� і� зроблять� це

д�же�швид�о.�У�нас��ожна�бри-

�ада� хір�р�ів� на� чолі� з� �ерівни-

�ом� �р�пи� розробляє� перелі�

потрібних� саме� їм� �омпле�тів

одноразових�медичних�виробів�і

передає�замовлення�на�«Техно-

�омпле�с».

—�Тож�ви�вже�стали�
оле-
�ами?

—�Ми,�лі�арі,�—�не�фахівці�в

�ал�зі� виробництва.� Одна�� ми

апробов�ємо�вироби�і�в�разі�ви-

ни�нення� проблем� маємо� �ні-

�альн�� можливість� передати

свої� пропозиції� безпосередньо

виробни��.� Хоча� ці� проблеми

пов’язані� не� з� я�істю� прод��ції,

а,�я��я�вже�с�азав,�зі�специфі�ою

роботи�наших�лі�арів.�Працівни-

�и� фірми� неодмінно� присл�ха-

ються� до� всіх� наших� прохань� і

пропозицій� і� переб�дов�ють

свою�робот�,�аби�їх�ма�сималь-

но� задовольнити.� Напри�лад,

для� певно�о� вид�� операцій� (це

невели�а��р�па�хворих)�нам�по-

трібна�б�ла�водонепрони�на�бі-

лизна.� Ми� зверн�лися� до� «Те-

хно�омпле�с�»� з� проханням� ви-

�отовити� та�і� �омпле�ти� і� шви-

д�о�їх�отримали.�При�ад�ю�й�ін-

ший�випадо�,�я��на�вітчизняном�

рин��� зни�ло� ��мове� по�риття

для� операційних� столів.� І� знов�

наші� партнери� оперативно� ві-

дреа��вали�на�прохання�—�ви�о-

товили�по�риття�з� іншо�о�мате-

ріал�,�я�е�повністю�замінило���-

мове.� Індивід�альний� підхід� до

замовни�а�—�одна�із�найприва-

бливіших�рис�діяльності�фірми.

—�І�саме�том��ви�з�пинили
свій� вибір� на� прод�
ції� «Те-
хно
омпле
с�»?

—� Та�,� з� точ�и� зор�� менед-

жмент��ТОВ�«Фірма�«Техно�ом-

пле�с»� �ні�альна� серед� вітчи-

зняних�виробни�ів.�А�з-поміж�ін-

ших�виробни�ів,�зо�рема,�зар�-

біжних,� вона� приваблює� ціною

своєї� прод��ції,� я�а� дост�пна

для� нашо�о� споживача.� Баланс

ціни�та�я�ості�завжди�важливий.

Особливо,� я�що� йдеться� про

життя� людини� і� про� те,�що� ви-

трати� на� т�рбот�� про� здоров’я

наші� спів�ромадяни�д�же�часто

бер�ть�на�власні�плечі.

ЛІКАРЮ�НА�ЗАМІТКУ:
У�Росії�та�Білор�сі�діють�де-

ржавні�цільові�про�рами�розви-

т���виробництва�одноразово�о

медично�о�одя���та�білизни.�У

Вели�ій�Британії�та�ий�одя��ви-

�ористов�ють��же�понад�40�ро-

�ів.

Наліч�ється�близь�о�100�но-

золо�ічних�форм� вн�трішньолі-

�арняних�інфе�цій,�зб�дни�ами

я�их�є�понад�80�видів�мі�роор-

�анізмів.

Британсь�і�вчені�довели,�що

�іль�ість� післяопераційних� ін-

фе�ційних� �с�ладнень� �� разі

ви�ористання�одноразових�не-

т�аних�матеріалів�зменш�ється

до�2,9%�порівняно�із�6,2%���ра-

зі� ви�ористання� звичайно�о

те�стилю.

Част�а� витрат� на� санітарн�

оброб��� та� стерилізацію� ба�а-

торазово�о�м’я�о�о�інвентарю�в

за�альній�стр��т�рі�витрат�лі��-

вальних�за�ладів�становить�від

60�до�84%.

Один�халат�із�нет�анних�ма-

теріалів���20�разів�ле�ший,�ніж

традиційний.

ГНУЧКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І 
ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ —
визначальні риси діяльності ТОВ «Фірма «Технокомплекс»
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�� Хір
р�ічні�халати,

маси,�шапочи,
бахіли,�остюми

�� Комплети�одя�
�

та�пориттів
операційних�для
хір
р�ії,�ортопедії,
травматоло�ії,
офтальмоло�ії,

роло�ії�та�інших
операцій

�� Комплети

а
шерсьі,�
для�партнерсьих
поло�ів,
�інеоло�ічних
операцій�та�для
есарево�о
розтин


�� Комплети�одя�


для�немовлят

�� Набори

�інеоло�ічні
о�лядові

�� Одя��для�пацієнтів,

відвід
вачів�та
медперсонал


ОДНОРАЗОВОГО
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(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).
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