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Слово про партнера

ЕРА БАГАТОРАЗОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ У МЕДИЦИНІ МИНУЛА

Святослав НЕЙМАРК:
Нині, оли поширення вірсних
епатитів і СНІД набло зарозливих масштабів та й поазнии
захворюваності на венеричні захворювання залишаються тривожними, альтернативи інстрментам одноразовоо виористання
в медицині просто не існє. Це
стосється не лише сфери хіррічноовтрчання,айметодівдіаностии,профілатичнихолядівтощо.Сізь,деіснєбодаймінімальнийризиінфівання,йоопотрібно
неможливити. Щоправда, таої мети можна досяти лише за однієї
мови—достпностіодноразовихмедичнихзасобівдляподібнихпро-
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— Ящо я саж, що в питанняхздоров'ядрібницьнебває,
я повторю всім відом істин.
Одна далео не всі цю істин
бертьнаозброєння.Фірма«Техноомплес» — позитивний
приладтоо,япродмвативсі
деталі. Наприлад, всі омплетвальні інеолоічноо одноразовоо олядовоо набор вони паовють оремо. Том оли ліар відриває таий набір,
інстрменти не висипаються на
стіл(іттжерозстерилізовються),азберіаютьсяпаованими
дотоочас,олиліарпочинає
ними ористватися. Тож іншим
фірмам потрібно ще цьом повчитися! Приємно навіть те, що
«Техноомплес» владає до набор блан цитолоічноо дослідження—ценепростозрчно,а
йврайпотрібно(ниніситаціяв
охороніздоров'ятаа,щойбланиінодівідстні).
Реклама

вий стерильний. Ми висловили
своє побажання «Техноомплес»проте,щовартобзробити
масимальн ільість інстрментів  інеолоії одноразовими,
наприлад, сі забірнии, пробнии,юрети,розширювачГеара або хоча б пінцети. Адже,
орім жіночої онсльтації, в нашійполілініціпрацюєденнийінеолоічний стаціонар, де ми
вионємо невелиі операції.
Представнии фірми висловили
свою отовність випсати деяі
видитаоїпродціївженайближчимчасом.
—Вашаточазор,яіще
перева и мають медичні вироби одноразово о виористання порівняно зі своїми
попередниами?
— Переваи очевидні. Сажімо,металевеваінальнедзерало моло травмвати стін піхви,нимнезавждизрчноористватися. До тоо ж бааторазовіінстрментипотребютьбааторазовоїстерилізації,онтролюзанею,а,отже,ізначнихвитратнаобсловванняЦСОтощо.Чесноажчи,ліарізітхнли
з полешенням після появи одноразових медичних інстрментів — всі ці лопоти відійшли в
минле.Нинівнашійонсльтації пратично відстні бааторазові інеолоічні дзерала —
тримаємо хіба що на естрений
випадо,длятих,хтоматеріальнонеспроможнийпридбатийоо
ваптеці.Хочацінанаінеолоічні олядові набори «Техноомплес»достпнамайжевсіматеоріямнаселення.Вдячніфірмі
й за манітарн допомо —
«Техноомплес» безоштовно
надаєпевнільістьтаихнаборівдлямалоімщихпацієнто.
Та само відійшла в минле і
потребапраннятасшіннябааторазових пелюшо — це забиралочималочасвмедперсонал:тепермиористємосялише
одноразовими пелюшами. Крім
тоо, одноразові інеолоічні
дзерала фірми «Техноомплес» добре сонстрйовані.
Вони міцні, добре вионють
фнцію фісації (чесно ажчи,
невсівиробнииподібноїпродції можть цим похвалитися).
Одноразоващіточа,яавходить
донабор,взаалініверсальна.
Їїможнавиористовватиядля
забор матеріал із шийи мати, та і з стіно піхви (ящо її
ледь зінти). Вона зрчна, має
жорсті щетини, що дає змо
відлщвати літини для забор
аналіз(вразіпевнихпатолоійі
дослідженьцеврайпотрібно).
— Тобто тт важливі щонайменшідрібниці.

Єдине,нащовиробнивплинтинеможе,—цете,щовУраїні ніхто не займається тилізацією і переробою одноразовихвиробів—відмовихравичов (хоча це — висоояісний
латес) до медичних інстрментів.Урозвиненихраїнахдоцьоо питання підходять заощадливо. Але це вже претензії не
наадресвиробниа.
—Авиробнираховєвсі
побажаннянасвоюадрес?
— Я засвідчє наш досвід
співпраці — це стиль роботи
«Техноомплес». Адже час не
стоїть на місці, змінюються і наовіпідходидометодівізасобів
діаностии. Ми розповідаємо
протаіноваціївмедицині—відтаз'являютьсяіноваціївиробництві «Техноомплес», розширюється або ж вдосоналюється асортимент виробів. Більше тоо, «Техноомплес» випе-

реджаєсьооднішнізапитиіпрацюєнамайбтнє.Приміром,вони вже почали виотовляти спеціальнщіточдлязаборматеріал для рідинної цитолоії (таоодослідженнявУраїніщене
проводять, одна  світі це вважається більш об’єтивним і
проресивним методом онодіаностии,вРосіїтаожжейоо
впровадили).Утімразіпотреби
і за бажанням пацієнти (це дороовартісне обстеження), забір
матеріалпроводимо,асаманаліз вионється за ордоном.
Остання наша пропозиція: для
повноосчаснооінеолоічноо обстеження збільшити набір
щіточо. Тож чеатимемо на відповідьвиробниа.Ате,що«Техноомплес» баатий на онстртивні ідеї, — перевірено досвідом.Виробниитримаютьр на пльсі час і впевнено дивлятьсявмайбтнє.
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—СвятославеЛеонідович,
насільи все ж таи ймовірною залишається небезпеа
інфівання пацієнти під час
о ляд в інеоло а на счаснометапірозвитмедицини?
— Таий ризи можна допститибодайіпотетично.Наприлад, через людсьий чинни:
ящо медперсонал поршить
правила миття чи стерилізації
бааторазових інстрментів, на
яихзалишився,приміром,вірс
епатит. Таі випади — рідісні, тож версії пацієнто «мене
заразиливінеолоа»—більше
домисли,аніжфати.Одна,оли йдеться про здоров’я навіть
однієї людини, питання безпеи
стають архіважливими. До тоо
ж людина повинна бти переонаною,щоїйнічоонезарожє
під час бдь-яих маніпляцій.
Нажаль,нашіжінидосіневзялизаправилорелярновідвідвати абінет інеолоа з метою
профілатичних олядів. Ящо ж
вонищейнебдтьвпевненими
вціловитійбезпечностідляних
таоовізит,можнаявити,чим
цеможеобернтися.Атавпевненістьможеарантватилише
виористання одноразових інеолоічнихолядовихнаборів,яі
ниніпратичновитіснилибааторазові інстрменти. Приблизно
10 роів том ера виористання
останніхдобілаінця.Іпостпово ліарі та пацієнти звили до
зрчних і цілом безпечних медичнихінстрментіводноразовоо виористання. Одними з перших,хтоїхнамзапропонвав,і
блафірма«Техноомплес».
—Зто очасвонивдосоналилися?
— Значно. Із самоо почат
виробнии радилися з ліарями
(таі зстрічі відбвалися і особисто зі мною), щоб рахвати
всі найважливіші вимои до інстрментарію. Зазвичай таим
виробництвом займаються „технарі”іїмтяжозрозмітимедичн специфі (дехто навіть не
розміє, навіщо в інеолоічномолядовомнаборідвілатесні равичи, що вже оворити
про нюанси забор матеріал
дляобстеженнятощо),однадалеоневсізвертаютьсядоліарів і радяться. Таі онсльтації
— стиль роботи «Техноомплес»,яийзасловєнапохвал.
Сьоодні до стандартноо олядовоо інеолоічноо набор
«Техноомплес» входить олядове дзерало, латесні равичи,пелюша,бахіли,щіточаінеолоічна стерильна, ватний
апліатор. У деяі набори входятьаспіраторвнтрішньомато-

цедр і маніпляцій, яі б відзначалися не лише розмною ціною, а й
зрчністювроботіліаря,безпечністюдляпацієнтаі,оловне,—висооюяістю.
Унашійраїнітааальтернативаз’явиласяразомзпоявоювітчизняноовиробниаподібноїпродції.У1996роціТОВ«Фірма«Техноомплес» налаодила виробництво одноразовоо медичноо інстрментарію,зорема,інеолоічнихолядовихнаборівтаінстрментів,підвласноюторівельноюмарою«Славна».Ставшипершопрохідцемційалзі,«Техноомплес»досянвлідерсьихпозиційівизнаннясередфахівцівтапацієнтів.Щоприваблюєїхпродції«Техноомплес»?Про
це—нашарозмоваізСвятославомНеймаром,ліарем-інеолоомвищої валіфіаційної атеорії, завідвачем жіночої онсльтації полілініи№3Святошинсьоорайонм.Києва.

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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