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Слово про партнера

СПІВПРАЦЯ РОЗШИРЮЄ ГОРИЗОНТИ
ÒÎÂ «Ô²ÐÌÀ «ÒÅÕÍÎÊÎÌÏËÅÊÑ» ÇÀÂÎÉÎÂÓª ÐÈÍÎÊ ßÊ²ÑÒÞ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯

Мабть,жетоді, олифірма«Техно омпле с»даваланазвторовіймарці«Славна»,з’явилосяпраненняздобтиславіпошансвоїйпрод ції.
Кро за ро омцюметвдалосядосяти—доперевіренихчасомпартнерів«Техно омпле с»додаютьсянові.Я вониоцінюютьспівпрацюзвітчизнянимвиробни ом—сдітьсамі.

Âîëîäèìèð ÖÀÏÅÍÊÎ,
çàâ³äóâà÷ îáëàñíîãî
îï³êîâîãî â³ää³ëåííÿ
×åðêàñüêî¿ ì³ñüêî¿
ë³êàðí³ ¹ 1, îáëàñíèé
ïëàñòè÷íèé õ³ðóðã:
— Із фірмою «Техноомплес» ми працюємомайже3рои.Зацейчаспереоналися в том, що це — справжній помічни  нашій роботі. Найбільше поладаємося на яість продції «Техноомплес»,яапомітнозрослапіслятоо,явиробниперейшовнановийметодазової
стерилізаціїсвоєїпродції.Тепернасне
виниає жодних заважень і приємно відзначити,щозапомірноїцінинапродцію
вітчизняний виробни працює над своїм
досоналенням.
Щодо ільісних обсяів співпраці. На
жаль,минемаємодостатньоофінансвання для тоо, щоб задовольнити всі наші
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Îëåêñ³é ÕÂÈÑÞÊ,
äîöåíò êàôåäðè
òðàâìàòîëîã³¿,
âåðòåáðîëîã³¿ ³
àíåñòåç³îëîã³¿ Õàðê³âñüêî¿
ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè:

Îëåêñàíäð ÒÊÀ×,
çàâ³äóâà÷ îïåðàö³éíîãî
áëîêó ÊÇ «Ð³âíåíñüêèé
îáëàñíèé îíêîäèñïàíñåð»:
—Сьооднінаринєчимало пропозицій одноразовоомедичнооодятабілизнивідрізних
виробниів. Ми пробвали ористватися
продцієюрізнихторовихмаро,та,зрештою,зпинилисвійвибірнапропозиціїфірми«Техноомплес»,ізап’ятьроівспівпрацізнеюніразнепошодвалипроце.
Більшетоо,намоюдм,нинінаринідноїальтернативицьомвиробнинемає.
Насамперед нас влаштовє асортимент і
співвідношенняяостітацінинапродцію
«Техноомплес». А це, в мовах нестачі
бюджетних оштів на фінансвання лівальнихстанов,маєджеважливезначеннядляпацієнтів.Дотоожхочзаважити,що«Техноомплес»постійнополіпшє
яістьсвоєїпродціїйостаннімчасомзробиввеличезнийропередцьомнапрямі. Ми переоналися, що цей виробни
справді трбється про безпе медпрацівниів та пацієнтів, досоналюючи та підлаштовючи своє виробництво під реальні
потребимедичноїалзі.Замовляємоних
одноразові білизн, одя, халати, маси,
шапочи,бахіли.Миджезадоволенінашими партнерсьими стоснами, яістю та
швидістю обсловвання. А робоча дисципліна і відповідальність працівниів омпанії позбавляє нас потреби розлядати
інші пропозиції. Відта, ми планємо й надаліпрацюватизфірмою«Техноомплес».

Òåîô³ë Ï²ÄË²ÑÅÖÜÊÈÉ,
çàâ³äóâà÷ àðòðîëîã³÷íîãî
öåíòðó Ëüâ³âñüêîãî
îáëàñíîãî øïèòàëþ
³íâàë³ä³â â³éíè òà
ðåïðåñîâàíèõ ³ì. Þ. Ëèïè,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç
îðòîïåä³¿ ³ òðàâìàòîëîã³¿ Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³, çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè:
— Стаж співпраці з фірмою «Техноомплес»насневелиий—трохибільшепівро.Алемиможемоіднооцінитияістьїхньої
продції.Сажодраз—насвисоівимои.Усіфахівцінашооцентрпрацюваливзаордоннихлініах,переймалитамдосвід,а
отже, можть порівняти все, що стосється
мов роботи не за принципом «я бло олись»,азашалою,я«нинісвіті».Крімтоо,донашооцентрліаріприїздятьз-заордон, том ми маємо витримвати світові
стандарти. Продція «Техноомплес» допомааєнамцьом.
Ми займаємося протезванням слобів,
артросопією,вионємоопераціїнахребті.І
оловнедлянас—ідеальнастерильність,яа
недопститьінфіванняпідчасоперації.Одноразові вироби «Техноомплес» забезпечють та можливість. Медична білизна і
спеціальніпориттязрчноомплетовані—
бриадаліарів,заходячивопераційн,впевнена,щовсенеобхідне—підроюводном омплеті. Що ще важливо: одноразова
медичнабілизнайодяеономічновиідніші
для пацієнтів. Ціна продції «Техноомплес»достпнадлянашиххворих.Блобще
раще, аби ожна ліарня мала можливість
заповватитапродцію.Ате,щоїїяість
аналоічназаордоннимвиробамтаоопризначення,доводитьпратиа.

—НашаафедрапрацюєнабазіХарівсьої обласної травматолоічної ліарні. Тт
вионють сладні травматолоічні, ортопедичнітаартросопічнівтрчання,ендопротезваннявелиихслобів,операціїнахребті.
Відповідно нам дже важливо,щобмовироботи,
 Хіррічніхалати,
яістьопераційноїбілизни
ішовнооматеріалвідпомас и,шапоч и,
відали счасним вимоам.
бахіли, остюми
Дороі дрзі!
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ВИКОРИСТАННЯ
во). Фірма омплетє
наборинанашезамовлення, досоналює онстрцію білизни, піданяючиїїпідпевніфнції.
пр.Перемои,65м.Київ
Добре і те, що фірма
(044)239-21-84(баатоанальний).
«Техноомплес»маєвлаwww.tcomplex.com.ua
снісладинашоммісті
Реклама

— Одна з проблем, із
яоюсьоодністиаєтьсяерівництвоожноїліарні,—сладнощістерилізації.Дляцьоопотрібнедостатнєфінансвання, до тоо ж стерилізаційне обладнання, яе виористовють з велиим
навантаженням,виходитьізлад,анове—
дороовартісне.
Ми постпово відходимо від пратии
виористаннябааторазовоїбілизни—вона швидо зношється від стерилізації,
втрачаєестетичнийвиляд.Тобтопратично виористовється майже одноразово,
алеоштєдорожчеілопотівізнеюбаато. Том одноразова білизна фірми «Техноомплес»—цевихідізситації.Уній
передбаченовсе,щозабезпечєомфортністьібезпечністьроботиліаряілівання пацієнта. До тоо ж наші пацієнти —
жіни,ідлянихджеважливаестетиа.
Наприлад,дляполоівмивиористовємолишеодноразовбілизн—омплети
одяіпориттяашерсьіцьоовиробниа. Заповємо омплети для новонароджених—ніхтовженезапасаєтьсяорами
пелюшо.Мивиористовємонаборифірми«Техноомплес»баатороів.Вониджезрчні—сажімо,пориттязомплетів
дляесаревоорозтинмаютьспеціальний
розріз, щільно «прилеюються» до шіри
наволоопераційноополя,внихпередбаченоспеціальнівідвіднітрбиірезервари
для рідини, щоб нинти незрчностей 
разі ровотечі та відходження наволоплідних вод. Комплети «Анти СНІД» надійно
захищають ліаря і пацієнта від небезпечних інфецій. Нетані матеріали, з яих
фірма виотовляє свою продцію, дже
яісні — волоонепронині й водночас іієнічнідлятіла.
Том яість продції «Техноомплес»
нас цілом влаштовє, тим більше, що фірмапостійнопрацюєнадїїдосоналенням.
Враховютьсінашіпобажання.Наприлад,
нампотрібнічохлимедичнізПВХнаматрацирізнихрозмірів,різноопризначення,все
цемиобоворюємозвиробниомівінвионєвсінашізамовленняшвидоіяісно.
Ціна продції цілом прийнятна. Яби дозволяло фінансвання, ми працювали б із
«Техноомплесом»щеативніше.Принаймнінасєтаебажання.

потреби.Однанавсіоперації(томчислійпластичні)мизаповємоомплети
хіррічних операційних пориттів,  том
числі і з полинаючими зонами. Для хіррічних втрчань  разі опіів омбінємо
виористанняодноразовоїібааторазової
білизни(таіопераціїджеоб’ємні).
Найбільше ористємося пориттями,
шапочами,масами,бахіламитахалатамихіррічнимизСМС,вонивідрізняються міцністю і омфортністю. Зорема, на
равах халатів — зрчна триотажна манжета. Дмаємо і про еономію оштів —
обираємоваріанти,яібнайбільшезадовольнялипотребипацієнтаіценестояло
на заваді забезпечення стерильності та
належнихмовхіррічноовтрчання.Від
«Техноомплес»бачимовилючнорозміння наших проблем і пранення всіляо
допомотинашійнелеійроботі.

Дороі дрзі!

Св.проДерж.реєстр.№068685/1997

Àíàòîë³é ÏÀÍ²Í,
ãîëîâíèé ë³êàð ïîëîãîâîãî
áóäèíêó ¹ 3
ì. Ìèêîëàºâà:

— жодних затримо із постачанням продції,мизавждимаємонеобхіднізапаси.

ТОВ «Фірма «Техноомплес»

