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Нині,� �оли�поширення� вір�сних

�епатитів� і� СНІД�� наб�ло� за�ро-

зливих�масштабів�та�й�по�азни�и

захворюваності� на� венеричні� за-

хворювання� залишаються� триво-

жними,� альтернативи� інстр�ме-

нтам� одноразово�о� ви�ористання

в� медицині� просто� не� існ�є.� Це

стос�ється�не�лише�сфери�хір�р-

�ічно�о�втр�чання,�а�й�методів�діа�ности�и,�профіла�тичних�о�лядів�то-

що.�С�ізь,�де�існ�є�бодай�мінімальний�ризи��інфі��вання,�йо�о�потрібно

�неможливити.�Щоправда,� та�ої� мети� можна� дося�ти� лише� за� однієї

�мови�—�дост�пності�одноразових�медичних�засобів�для�подібних�про-

цед�р�і�маніп�ляцій,�я�і�б�відзначалися�не�лише�роз�мною�ціною,�а�й

зр�чністю�в�роботі�лі�аря,�безпечністю�для�пацієнта�і,��оловне,�—�висо-

�ою�я�істю.

У�нашій��раїні�та�а�альтернатива�з’явилася�разом�з�появою�вітчизня-

но�о�виробни�а�подібної�прод��ції.�У�1996�році�ТОВ�«Фірма�«Техно�ом-

пле�с»�нала�одила�виробництво�одноразово�о�медично�о� інстр�мента-

рію,�зо�рема,��іне�оло�ічних�о�лядових�наборів�та�інстр�ментів,�під�вла-

сною�тор�івельною�мар�ою�«Славна».�Ставши�першопрохідцем���цій��а-

л�зі,�«Техно�омпле�с»�дося�н�в�лідерсь�их�позицій�і�визнання�серед�фа-

хівців�та�пацієнтів.�Що�приваблює�їх���прод��ції�«Техно�омпле�с�»?�Про

це�—�наша�розмова�із�Святославом�Неймар�ом,�лі�арем-�іне�оло�ом�ви-

щої��валіфі�аційної��ате�орії,�завід�вачем�жіночої��онс�льтації�полі�лі-

ні�и�№�3�Святошинсь�о�о�район��м.�Києва.

—�Святославе�Леонідович�,
нас�іль�и� все� ж� та�и� ймові-
рною�залишається�небезпе�а
інфі��вання�пацієнт�и�під�час
о ляд�� в�  іне�оло а� на� с�ча-
сном��етапі�розвит���медици-
ни?

—� Та�ий� ризи�� можна� доп�-
стити�бодай��іпотетично.�Напри-
�лад,� через� людсь�ий� чинни�:
я�що� медперсонал� пор�шить
правила� миття� чи� стерилізації
ба�аторазових� інстр�ментів,� на
я�их�залишився,�приміром,�вір�с
�епатит�.� Та�і� випад�и� —� рід�і-
сні,� тож� версії� пацієнто�� «мене
заразили�в��іне�оло�а»�—�більше
домисли,�аніж�фа�ти.�Одна�,��о-
ли� йдеться� про� здоров’я� навіть
однієї� людини,� питання� безпе�и
стають� архіважливими.� До� то�о
ж� людина� повинна� б�ти� пере�о-
наною,�що�їй�нічо�о�не�за�рож�є
під� час� б�дь-я�их� маніп�ляцій.
На�жаль,�наші�жін�и�досі�не�взя-
ли�за�правило�ре��лярно�відвід�-
вати� �абінет� �іне�оло�а� з� метою
профіла�тичних� о�лядів.� Я�що� ж
вони�ще�й�не�б�д�ть�впевненими
в�ціл�овитій�безпечності�для�них
та�о�о�візит�,�можна��явити,�чим
це�може�оберн�тися.�А�та���впе-
вненість�може��арант�вати�лише
ви�ористання� одноразових� �іне-
�оло�ічних�о�лядових�наборів,�я�і
нині�пра�тично�витіснили�ба�ато-
разові� інстр�менти.� Приблизно
10� ро�ів� том�� ера� ви�ористання
останніх�добі�ла��інця.�І�пост�по-
во� лі�арі� та� пацієнти� зви�ли� до
зр�чних� і� ціл�ом� безпечних� ме-
дичних�інстр�ментів�одноразово-
�о� ви�ористання.� Одними� з� пе-
рших,�хто�їх�нам�запропон�вав,�і
б�ла�фірма�«Техно�омпле�с».

—�З�то о�час��вони�вдос�о-
налилися?

—� Значно.� Із� само�о� почат��
виробни�и� радилися� з� лі�арями
(та�і� з�стрічі� відб�валися� і� осо-
бисто� зі� мною),� щоб� �рах�вати
всі� найважливіші� вимо�и� до� інс-
тр�ментарію.� Зазвичай� та�им
виробництвом� займаються� „те-
хнарі”�і�їм�тяж�о�зроз�міти�меди-
чн�� специфі��� (дехто� навіть� не
роз�міє,� навіщо� в� �іне�оло�ічно-
м��о�лядовом��наборі�дві�лате�-
сні� р��авич�и,� що� вже� �оворити
про� нюанси� забор�� матеріал�
для�обстеження�тощо),�одна��да-
ле�о�не�всі�звертаються�до�лі�а-
рів� і� радяться.� Та�і� �онс�льтації
—� стиль� роботи� «Техно�омпле-
�с�»,�я�ий�засл��овє�на�похвал�.

Сьо�одні� до� стандартно�о� о�-
лядово�о� �іне�оло�ічно�о� набор�
«Техно�омпле�с�»� входить� о�ля-
дове� дзер�ало,� лате�сні� р��ави-
ч�и,�пелюш�а,�бахіли,�щіточ�а��і-
не�оло�ічна� стерильна,� ватний
аплі�атор.� У� дея�і� набори� вхо-
дять�аспіратор�вн�трішньомат�о-

вий� стерильний.� Ми� висловили
своє� побажання� «Техно�омпле-
�с�»�про�те,�що�варто�б�зробити
ма�симальн�� �іль�ість� інстр�ме-
нтів� �� �іне�оло�ії� одноразовими,
напри�лад,� �сі� забірни�и,� про-
бни�и,��юрет�и,�розширювач�Ге-
�ара� або� хоча� б� пінцети.� Адже,
о�рім� жіночої� �онс�льтації,� в� на-
шій�полі�лініці�працює�денний��і-
не�оло�ічний� стаціонар,� де� ми
ви�он�ємо� невели�і� операції.
Представни�и� фірми� висловили
свою� �отовність� вип�с�ати� дея�і
види�та�ої�прод��ції�вже�найбли-
жчим�часом.

—�Ваша�точ�а�зор�,�я�і�ще
перева и� мають� медичні� ви-
роби� одноразово о� ви�ори-
стання� порівняно� зі� своїми
попередни�ами?

—� Перева�и� очевидні.� С�ажі-
мо,�металеве�ва�інальне�дзер�а-
ло� мо�ло� травм�вати� стін��� пі-
хви,�ним�не�завжди�зр�чно��ори-
ст�ватися.� До� то�о� ж� ба�атора-
зові�інстр�менти�потреб�ють�ба-
�аторазової�стерилізації,��онтро-
лю�за�нею,�а,�отже,�і�значних�ви-
трат�на�обсл��ов�вання�ЦСО�то-
що.�Чесно��аж�чи,�лі�арі�зітхн�ли
з� поле�шенням� після� появи� од-
норазових� медичних� інстр�ме-
нтів� —� всі� ці� �лопоти� відійшли� в
мин�ле.�Нині�в�нашій��онс�льта-
ції� пра�тично� відс�тні� ба�атора-
зові� �іне�оло�ічні� дзер�ала� —
тримаємо� хіба� що� на� естрений
випадо�,�для�тих,�хто�матеріаль-
но�неспроможний�придбати�йо�о
в�аптеці.�Хоча�ціна�на��іне�оло�і-
чні� о�лядові� набори� «Техно�ом-
пле�с�»�дост�пна�майже�всім��а-
те�оріям�населення.�Вдячні�фірмі
й� за� ��манітарн�� допомо��� —
«Техно�омпле�с»� без�оштовно
надає�певн���іль�ість�та�их�набо-
рів�для�малоім�щих�пацієнто�.

Та�� само� відійшла� в� мин�ле� і
потреба�прання�та�с�шіння�ба�а-
торазових� пелюшо�� —� це� заби-
рало�чимало�час��в�медперсона-
л�:�тепер�ми��орист�ємося�лише
одноразовими�пелюш�ами.�Крім
то�о,� одноразові� �іне�оло�ічні
дзер�ала� фірми� «Техно�ом-
пле�с»� добре� с�онстр�йовані.
Вони� міцні,� добре� ви�он�ють
ф�н�цію� фі�сації� (чесно� �аж�чи,
не�всі�виробни�и�подібної�прод�-
�ції� мож�ть� цим� похвалитися).
Одноразова�щіточ�а,�я�а�входить
до�набор�,�вза�алі��ніверсальна.
Її�можна�ви�ористов�вати�я��для
забор�� матеріал�� із� ший�и� ма-
т�и,� та�� і� з� стіно�� піхви� (я�що� її
ледь� зі�н�ти).� Вона� зр�чна,� має
жорст�і� щетин�и,� що� дає� змо��
відл�щ�вати� �літини� для� забор�
аналіз��(в�разі�певних�патоло�ій�і
досліджень�це�в�рай�потрібно).

—� Тобто� т�т� важливі� що-
найменші�дрібниці.

—� Я�що� я� с�аж�,� що� в� пита-
ннях�здоров'я�дрібниць�не�б�ває,
я� повторю� всім� відом�� істин�.
Одна�� дале�о� не� всі� цю� істин�
бер�ть�на�озброєння.�Фірма�«Те-
хно�омпле�с»� —� позитивний
при�лад�то�о,�я��прод�м�вати�всі
деталі.� Напри�лад,� всі� �омпле-
�т�вальні� �іне�оло�ічно�о� одно-
разово�о�о�лядово�о�набор��во-
ни��па�ов�ють�о�ремо.�Том���о-
ли� лі�ар� від�риває� та�ий� набір,
інстр�менти� не� висипаються� на
стіл�(і�т�т�же�розстерилізов�ють-
ся),�а�збері�аються��па�ованими
до�то�о�час�,��оли�лі�ар�починає
ними� �орист�ватися.� Тож� іншим
фірмам� потрібно� ще� цьом�� по-
вчитися!� Приємно� навіть� те,� що
«Техно�омпле�с»�в�ладає�до�на-
бор�� блан�� цитоло�ічно�о� дослі-
дження�—�це�не�просто�зр�чно,�а
й�в�рай�потрібно�(нині�сит�ація�в
охороні�здоров'я�та�а,�що�й�бла-
н�и�іноді�відс�тні).

Єдине,�на�що�виробни��впли-
н�ти�не�може,�—�це�те,�що�в�У�-
раїні� ніхто� не� займається� �тилі-
зацією� і� перероб�ою� одноразо-
вих�виробів�—�від���мових�р��а-
вичов� (хоча� це� —� висо�оя�існий
лате�с)� до� медичних� інстр�ме-
нтів.�У�розвинених��раїнах�до�ць-
о�о� питання� підходять� заоща-
дливо.� Але� це� вже� претензії� не
на�адрес��виробни�а.

—�А�виробни���рахов�є�всі
побажання�на�свою�адрес�?

—� Я�� засвідч�є� наш� досвід
співпраці� —� це� стиль� роботи
«Техно�омпле�с�».� Адже� час� не
стоїть�на�місці,�змінюються� і�на-
��ові�підходи�до�методів�і�засобів
діа�ности�и.� Ми� розповідаємо
про�та�і�новації�в�медицині�—�ві-
дта��з'являються�і�новації���виро-
бництві� «Техно�омпле�с�»,� ро-
зширюється� або� ж� вдос�оналю-
ється� асортимент� виробів.� Біль-
ше� то�о,� «Техно�омпле�с»� випе-

реджає�сьо�однішні�запити�і�пра-
цює�на�майб�тнє.�Приміром,�во-
ни� вже� почали� ви�отовляти� спе-
ціальн��щіточ���для�забор��мате-
ріал�� для� рідинної� цитоло�ії� (та-
�о�о�дослідження�в�У�раїні�ще�не
проводять,� одна�� �� світі� це� вва-
жається� більш� об’є�тивним� і
про�ресивним� методом� он�оді-
а�ности�и,�в�Росії�та�ож��же�йо�о
впровадили).�Утім���разі�потреби
і� за� бажанням� пацієнт�и� (це� до-
ро�овартісне� обстеження),� забір
матеріал��проводимо,�а�сам�ана-
ліз� ви�он�ється� за� �ордоном.
Остання� наша� пропозиція:� для
повно�о�с�часно�о��іне�оло�ічно-
�о� обстеження� збільшити� набір
щіточо�.� Тож� че�атимемо� на� ві-
дповідь�виробни�а.�А�те,�що�«Те-
хно�омпле�с»� ба�атий� на� �онс-
тр��тивні� ідеї,�—�перевірено�до-
свідом.�Виробни�и�тримають�р�-
��� на� п�льсі� час�� і� впевнено� ди-
вляться�в�майб�тнє.

Святослав НЕЙМАРК: ЕРА БАГАТОРАЗОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ У МЕДИЦИНІ МИНУЛА
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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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