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Досягнення

МАЙБУТНЄ — ЗА
ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Їх активно впроваджує у виробництво ТОВ «Фірма «Технокомплекс»

Бти вітчизняним виробниом — сьоодні нелее завдання. Завоювати вітчизняний рино і
втриматисянаплав—завданнящесладніше.
А от зміти в таих непростих мовах спішно
розвиватися, втілювати проресивні ідеї і працювати на перспетив — справжній хист. На
жаль,вінпритаманнийнебаатьом.Водночас,на
щастя, таі виробнии в Ураїні є. Серед них —
ТОВ «Фірма «Техноомплес», відома в Ураїні
вжепонад18роів.Проісторіюстановленнята
серети спіх підприємства — наша розмова з
диретором ТОВ «Фірма «Техноомплес» ВадимомМАЗІЛКІНИМ.
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нлейспратичноаналоічнийбавовні за рівнем заальноо омфорт .
До речі, про омфортність
прод ції сьоодні та само важливодбати,япроїїяість.Тож
ми подбали про те, щоб, приміром, медичний одя б ло лео
виористов вати(вінсладенийі
паований в особливий спосіб).
Комплети сонстр йовано та,
щоб масимально полешити
процед р їхвиористаннямедичним персоналом, приміром, під
часоперації.Зорема,деяівиди
прод ції мають вторинн  паов ,щополеш єробот ліаряі
неможливлює додатове інфі ванняопераційноополя.
— Насільи ваша продціявідомараїнсьомспоживачеві?
—Пронеїзнаютьв сіхреіонахраїни.Тампрацюютьнаші
представнии, яі вивчають не
Реклама

АМНУраїни».Зметоюпідвищення яості прод ції на почат
2009 ро  Фірма «Техноомплес»почаларозроблятивпровадження системи правління
яістю виробництва за СтандартомДСТУISO9001-2009,аз23
р дня 2009 ро  ввела її в дію,
отримавши відповідний міжнароднийСертифіатвСистемісертифіаціїУрСЕПРО.
—Чинезаспооюєте,що
вашепідприємство—лідер
ційалзі?
—Ажнія.Мироз міємо,що
той, хто не р хається вперед,
завжди відстає. Том  наше редо—йтивно зчасом.Та,ми
першими в Ураїні відмовилися
від технолоії радіаційної стерилізації своєї прод ції, щойно
насз’явиласяможливістьперейти на  більш проресивний метод—азов стерилізацію.Адже
радіаційна стерилізація має низ  недоліів: під впливом амма-опромінення р йн ється
стр т ра полімерноо матеріал , а це неативно впливає на
міцністьтанинтаматеріалів,із
часом вони стають непридатними до виористання. До тоо ж
таий одя втрачає естетичний
виляд, має неприємний запах
тощо. Нині в сьом  світі для
стерилізації переважної більшостіодноразовихмедичнихвиробів застосов ють аз осид етилен .Зберезня2010ро Фірма
«Техноомплес» таож поетапноперейшланаазов стерилізацію. Це дало можливість значно поліпшити яість прод ції,
підвищити її безпечність, надійністьтаестетичнийвиляд.
— Нетані матеріали — це
нове слово в алзі технолоій. І ви йоо спішно опанвали.
— Але ж технолоії не стоять
на місці. Увесь світ починав виробництво нетаних матеріалів
зі спанбонд , але сьоодні це
вже вчорашній день. Ми таож
відмовилися від ньоо і орієнт ємося на світові тенденції. Сьоодні виористов ють тришаровийматеріалСМС.Йооособливістю є те, що між двома шарами спанбонд  розміщено шар
мелтбла н ,яийзбільш єантибатеріальні властивості СМС
порівнянозіспанбондом 7—10
разів. СМС має ч дові абсорбційні властивості, висо  щільність і надзвичайно пот жні
бар’єрні харатеристии — він
не проп сає біолоічно ативнихрідин,жирів,хімічнихречовин.Щеодинс часнийматеріал
—спанлейс.Вінлеий,н чий
іеолоічночистий(попривисоі бар’єрні властивості). Спа-

мено—досвідченийфахівець
цій ал зі і ч довий оранізатор.
Том явпевнений:минез пинимося на досян том . Колетив
винош є нові плани, отовий до
втілення нових ідей. Ми маємо
на меті розширювати асортиментпрод ції,розвивативиробництвоівпровадж ватиінноваційнітехнолоії.
—Вашвпевненістьнепохитнть шторми фінансових
неараздів на вітчизняном
рин?
—Мироз міємовсітр днощі.
Алеж,по-перше,б демосподіватися на раще. А, по-др е,
вважаємо своїм обов’язом,
працюючи на цьом  рин , йти
наз стріч інтересам споживача.
Зважаючи на недостатнє фінанс вання заладів охорони здоров’я, ми свідомлюємо, я
сладно їм придбати все потрібне для лі вання пацієнтів. Том , наприлад, торі ми не підвищ вали цін  на свою прод цію,неплан ємоцьооробитиі
вроцінинішньом .Водночасми
працювалиіпрацюватимемонад
тим,щобвивестинаринонов
прод цію відмінної яості. Та
же слалося, що ТОВ «Фірма
«Техноомплес» завжди найоловнішимнапрямомсвоєїдіяльності вважала саме інноваційні
рішення на рин  Ураїни. І ми
не б демо пор ш вати цієї доброїтрадиції.

ПОДБАЙТЕ ПРО ЗРУЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ
Св.проДерж.реєстр.№068685/1997

— Вадиме Германович, з
чоо починалася історія вашоопідприємства?
— У 1992 році фірм  б ло
створено я торівельн . Одна
же на початовом  етапі олетивроз мів,щосправжній спіх
істабільністьмож тьзабезпечити лише розвито серйозноо
виробництва і завоювання власної ніші на вітчизняном  рин .
Та винила ідея виробництва
медичноо інстр ментарію, зоремаінеолоічноопрофілю.І
в 1996 році тае виробництво
вже б ло налаоджено. Незабаром ми почали розширювати
асортиментсвоєїпрод ції.Нині
основним видом діяльності ТОВ
«Фірма«Техноомплес»євиробництво прод ції медичноо
призначення одноразовоо виористання під власною торівельною марою «Славна»: одя  із с часних нетаних матеріалів для медперсонал  та пацієнтів (шапочи, маси, халати,
бахіли, остюми), омплетів
операційних пориттів (для операційноо та інстр ментальноо
стол , для пацієнта, а шерсьі
омплети тощо), інеолоічних
олядових наборів та інстр ментів,прод ціїзПВХ,я можна
обробитидеззасобами.
— ТОВ «Фірма «Техноомплес»сталанезміннимлідером  цьом напрямі. Завдяичом?
— Т т баато сладових. Орімтоо,щомивпродовжтривалоо період  займалися виробництвомодноразовихінеолоічних наборів та інстр ментів,
одя  одноразовоо виористаннязнетанихматеріалів,ми—
єдиневУраїніпідприємство,де
встановлено автоматичні лінії з
виробництва  шапочо, масо і
бахіл одноразовоо виористаннязнетанихматеріалів(цеарантія яості прод ції). Таож
мизаймаємосяновимнапрямом
— виробництвом медичних виробів з ПВХ-пліво (на шетнии, наматрацнии, медичні фарт хи, нар авнии тощо). Це
власні розроби, осільи подібнимвиробництвомвУраїнініхто не займається. Ще одна
сладова—те,щомипрацюємо
на ніальном  висоопрод тивном  обладнанні спеціальноо
виробництва, аналоів яом  в
Ураїні не існ є. Це таож забезпеч є висо  яість нашої прод ції.Підтвердженнямвизнання
нашоїпрод ціїєіпопитнанеї,і
схвальні від и на овців, яі
проводили спеціальні дослідження,зоремафахівцівДУ«Інстит т епідеміолоії та інфеційних
хворобім.Л.В.Громашевсьоо

лишепопитнапрод цію,айд м пронеїліарів,занотов ють
сі пропозиції, яі ми зодом
врахов ємовпроцесівдосоналення виробництва. До тоо ж
ми приділяємо ва  не лише
яості прод ції, а й сервіс  —
постачаємо прод цію споживач  за власний рах но, виотовляємовироби,врахов ючибезпосередніпотребилієнтатощо.
Діало зі споживачем — найліпшийстим лдомодернізаціїівідповідності висоим вимоам.
Йоо д ма — найваоміша оціна.Доречі,можемопохвалитисятим,щоодноразовімасинашоо виробництва визнано ращими в Ураїні, а інеолоічні
набори — в номінації «100 ращихтоварівЧеращини».
—ЧомсамеЧеращини?
—Бонатериторіїцієїобласті
( м.Сміла)розміщенонашівиробничі пот жності. Ми провели
повн  реонстр цію приміщення місцевої швейної фабрии,
перетворивши її на с часне медичнепідприємство,яевідповідає всім іієнічним вимоам та
с часном  рівню  льт ри виробництва.Нинітампрацюєпонад
200осіб.Мисамінавчалиівихов вали свої адри — тепер маємо др жний олетив висоопрофесійних, відповідальних,
працелюбнихлюдей,яівміютьі
хоч ть працювати. Кер є ними
диреторВасильІвановичАрте-

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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