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

—� Одна� з� проблем,� із

я�ою�сьо�одні�сти�ається��е-

рівництво��ожної�лі�арні,�—�с�ладнощі�сте-

рилізації.�Для�цьо�о�потрібне�достатнє�фі-

нанс�вання,� до� то�о� ж� стерилізаційне� об-

ладнання,� я�е� ви�ористов�ють� з� вели�им

навантаженням,�виходить�із�лад�,�а�нове�—

доро�овартісне.

Ми� пост�пово� відходимо� від� пра�ти�и

ви�ористання�ба�аторазової�білизни�—�во-

на� швид�о� знош�ється� від� стерилізації,

втрачає�естетичний�ви�ляд.�Тобто�пра�ти-

чно�ви�ористов�ється�майже�одноразово,

але��ошт�є�дорожче�і��лопотів�із�нею�ба�а-

то.� Том�� одноразова� білизна� фірми� «Те-

хно�омпле�с»�—�це�вихід�із�сит�ації.�У�ній

передбачено�все,�що�забезпеч�є��омфор-

тність�і�безпечність�роботи�лі�аря�і�лі��ва-

ння� пацієнта.�До� то�о�ж� наші� пацієнти�—

жін�и,�і�для�них�д�же�важлива�естети�а.

Напри�лад,�для�поло�ів�ми�ви�ористов�-

ємо�лише�одноразов��білизн��—��омпле�ти

одя���і�по�риття�а��шерсь�і�цьо�о�виробни-

�а.�За��пов�ємо��омпле�ти�для�новонаро-

джених�—�ніхто�вже�не�запасається��орами

пелюшо�.�Ми�ви�ористов�ємо�набори�фір-

ми�«Техно�омпле�с»�ба�ато�ро�ів.�Вони�д�-

же�зр�чні�—�с�ажімо,�по�риття�з��омпле�тів

для��есарево�о�розтин��мають�спеціальний

розріз,� щільно� «при�леюються»� до� ш�іри

нав�олоопераційно�о�поля,�в�них�передба-

чено�спеціальні�відвідні�тр�б�и�і�резерв�ари

для� рідини,� щоб� �ни�н�ти� незр�чностей� �

разі� �ровотечі� та� відходження� нав�олоплі-

дних� вод.� Компле�ти� «Анти�СНІД»� надійно

захищають� лі�аря� і� пацієнта� від� небезпе-

чних� інфе�цій.� Нет�ані� матеріали,� з� я�их

фірма� ви�отовляє� свою� прод��цію,� д�же

я�існі�—�воло�онепрони�ні�й�водночас��і�і-

єнічні�для�тіла.

Том�� я�ість� прод��ції� «Техно�омпле�с�»

нас�ціл�ом�влаштов�є,� тим�більше,�що�фі-

рма�постійно�працює�над�її��дос�оналенням.

Врахов�ють��сі�наші�побажання.�Напри�лад,

нам�потрібні�чохли�медичні�з�ПВХ�на�матра-

ци�різних�розмірів,�різно�о�призначення,�все

це�ми�об�оворюємо�з�виробни�ом�і�він�ви-

�он�є�всі�наші�замовлення�швид�о�і�я�існо.

Ціна� прод��ції� ціл�ом� прийнятна.� Я�би� до-

зволяло� фінанс�вання,� ми� працювали� б� із

«Техно�омпле�сом»�ще�а�тивніше.�Принай-

мні���нас�є�та�е�бажання.

Âîëîäèìèð ÖÀÏÅÍÊÎ, 
çàâ³äóâà÷ îáëàñíîãî
îï³êîâîãî â³ää³ëåííÿ
×åðêàñüêî¿ ì³ñüêî¿
ë³êàðí³ ¹ 1, îáëàñíèé 
ïëàñòè÷íèé õ³ðóðã:

—�Із�фірмою�«Техно�омпле�с»�ми�пра-

цюємо�майже�3�ро�и.�За�цей�час�пере�о-

налися� в� том�,�що�це�—�справжній� помі-

чни�� �� нашій� роботі.� Найбільше� по�лада-

ємося� на� я�ість� прод��ції� «Техно�омпле-

�с�»,�я�а�помітно�зросла�після�то�о,�я��ви-

робни��перейшов�на�новий�метод��азової

стерилізації�своєї�прод��ції.�Тепер���нас�не

вини�ає�жодних�за�важень� і�приємно�від-

значити,�що�за�помірної�ціни�на�прод��цію

вітчизняний� виробни�� працює� над� своїм

�дос�оналенням.

Щодо� �іль�існих� обся�ів� співпраці.� На

жаль,�ми�не�маємо�достатньо�о�фінанс�ва-

ння� для� то�о,�щоб� задовольнити� всі� наші

потреби.�Одна��на�всі�операції�(��том��чи-

слі�й�пластичні)�ми�за��пов�ємо��омпле�ти

хір�р�ічних� операційних� по�риттів,� �� том�

числі� і� з�по�линаючими�зонами.�Для�хір�-

р�ічних� втр�чань� �� разі� опі�ів� �омбін�ємо

ви�ористання�одноразової�і�ба�аторазової

білизни�(та�і�операції�д�же�об’ємні).

Найбільше� �орист�ємося� по�риттями,

шапоч�ами,�мас�ами,�бахілами�та�халата-

ми�хір�р�ічними�з�СМС,�вони�відрізняють-

ся� міцністю� і� �омфортністю.� Зо�рема,� на

р��авах�халатів�—�зр�чна�три�отажна�ма-

нжета.�Д�маємо� і�про�е�ономію��оштів�—

обираємо�варіанти,�я�і�б�найбільше�задо-

вольняли�потреби�пацієнта�і�це�не�стояло

на� заваді� забезпечення� стерильності� та

належних��мов�хір�р�ічно�о�втр�чання.�Від

«Техно�омпле�с�»�бачимо�ви�лючно�роз�-

міння�наших�проблем� і�пра�нення�всіля�о

допомо�ти���нашій�неле��ій�роботі.

Îëåêñ³é ÕÂÈÑÞÊ,
äîöåíò êàôåäðè
òðàâìàòîëîã³¿,
âåðòåáðîëîã³¿ ³
àíåñòåç³îëîã³¿ Õàðê³âñüêî¿
ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè:

—�Наша��афедра�працює�на�базі�Хар�ів-

сь�ої� обласної� травматоло�ічної� лі�арні.� Т�т

ви�он�ють� с�ладні� травматоло�ічні,� ортопе-

дичні�та�артрос�опічні�втр�чання,�ендопроте-

з�вання�вели�их�с��лобів,�операції�на�хребті.

Відповідно� нам� д�же� ва-

жливо,�щоб��мови�роботи,

я�ість�операційної�білизни

і�шовно�о�матеріал��відпо-

відали�с�часним�вимо�ам.

Ба�аторазова�білизна,�я��,

на�жаль,�ще�ви�ористов�-

ють� �� вітчизняній� охороні

здоров’я,� дале�о� не� зав-

жди�витрим�є�жорст�і�ви-

мо�и�асепти�и.

С�часні� нет�ані� мате-

ріали,� з� я�их� ви�отовляє

медичний� одя�� і� білизн�

фірма� «Техно�омпле�с»,

ціл�ом� нас� задовольня-

ють.� По-перше,� для� їх

стерилізації� ви�ористо-

в�ють� с�часні� методи,

більш� ефе�тивні,� ніж� ав-

то�лав�вання.� По-др��е,

вони�відштовх�ють�воло-

���(на�відмін��від�ба�ато-

разових�по�риттів),�тобто

не� вбирають� рідин�� та

�ров�і�том��залишаються

стерильними� до� �інця

операції.� Ми� за��пов�-

ємо�спеціальні�операцій-

ні� по�риття� для� артро-

с�опії� (зі� спеціальними

манжетами,� водовідві-

дними� пласти�овими� мі-

ш�ами� і� «р��авами»� для

апарат�ри�—�для�висо�о-

техноло�ічних� операцій,

де� задіяно� ба�ато� обла-

днання,� це� д�же� важли-

во).� Фірма� �омпле�т�є

набори�на�наше�замовле-

ння,� �дос�оналює� �онс-

тр��цію�білизни,�під�аня-

ючи�її�під�певні�ф�н�ції.

Добре� і� те,� що� фірма

«Техно�омпле�с»�має�вла-

сні�с�лади���нашом��місті

—�жодних�затримо�� із�постачанням�прод�-

�ції,�ми�завжди�маємо�необхідні�запаси.

Îëåêñàíäð ÒÊÀ×,
çàâ³äóâà÷ îïåðàö³éíîãî
áëîêó ÊÇ «Ð³âíåíñüêèé 
îáëàñíèé îíêîäèñïàíñåð»:

—�Сьо�одні�на�рин���є�чи-

мало� пропозицій� одноразо-

во�о�медично�о�одя���та�білизни�від�різних

виробни�ів.� Ми� проб�вали� �орист�ватися

прод��цією�різних�тор�ових�маро�,�та,�зре-

штою,�з�пинили�свій�вибір�на�пропозиції�фі-

рми�«Техно�омпле�с»,�і�за�п’ять�ро�ів�спів-

праці�з�нею�ні�раз��не�пош�од�вали�про�це.

Більше�то�о,�на�мою�д�м��,�нині�на�рин����і-

дної�альтернативи�цьом��виробни���немає.

Насамперед� нас� влаштов�є� асортимент� і

співвідношення�я�ості�та�ціни�на�прод��цію

«Техно�омпле�с�».� А� це,� в� �мовах� нестачі

бюджетних� �оштів� на� фінанс�вання� лі��-

вальних��станов,�має�д�же�важливе�значе-

ння�для�пацієнтів.�До�то�о�ж�хоч��за�важи-

ти,�що�«Техно�омпле�с»�постійно�поліпш�є

я�ість�своєї�прод��ції�й�останнім�часом�зро-

бив�величезний��ро���перед���цьом��напря-

мі.� Ми� пере�оналися,� що� цей� виробни�

справді� т�рб�ється�про�безпе���медпраці-

вни�ів�та�пацієнтів,��дос�оналюючи�та�під-

лаштов�ючи�своє�виробництво�під�реальні

потреби�медичної��ал�зі.�Замовляємо���них

одноразові� білизн�,� одя�,� халати,� мас�и,

шапоч�и,�бахіли.�Ми�д�же�задоволені�наши-

ми� партнерсь�ими� стос�н�ами,� я�істю� та

швид�істю� обсл��ов�вання.� А� робоча� ди-

сципліна� і� відповідальність� працівни�ів� �о-

мпанії� позбавляє� нас� потреби� роз�лядати

інші�пропозиції.�Відта�,�ми�план�ємо�й�на-

далі�працювати�з�фірмою�«Техно�омпле�с».�

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� «Техно�ом-

пле�с»���нас�невели�ий�—�трохи�більше�півро-

��.�Але�ми�можемо��ідно�оцінити�я�ість�їхньої

прод��ції.�С�аж��одраз��—���нас�висо�і�вимо-

�и.�Усі�фахівці�нашо�о�центр��працювали�в�за-

�ордонних��ліні�ах,�переймали�там�досвід,�а

отже,� мож�ть� порівняти� все,� що� стос�ється

�мов�роботи� не� за� принципом� «я�� б�ло� �о-

лись»,�а�за�ш�алою,�я��«нині���світі».�Крім�то-

�о,�до�нашо�о�центр��лі�арі�приїздять�з-за��о-

рдон�,� том�� ми� маємо� витрим�вати� світові

стандарти.� Прод��ція� «Техно�омпле�с�»� до-

пома�ає�нам���цьом�.

Ми� займаємося� протез�ванням� с��лобів,

артрос�опією,�ви�он�ємо�операції�на�хребті.�І

�оловне�для�нас�—�ідеальна�стерильність,�я�а

не�доп�стить�інфі��вання�під�час�операції.�Од-

норазові�вироби�«Техно�омпле�с�»�забезпе-

ч�ють� та��� можливість.� Медична� білизна� і

спеціальні�по�риття�зр�чно���омпле�товані�—

бри�ада�лі�арів,�заходячи�в�операційн�,�впе-

внена,�що�все�необхідне�—�під�р��ою�в�одно-

м�� �омпле�ті.�Що� ще� важливо:� одноразова

медична�білизна�й�одя��е�ономічно�ви�ідніші

для� пацієнтів.� Ціна� прод��ції� «Техно�омпле-

�с�»�дост�пна�для�наших�хворих.�Б�ло�б�ще

�раще,� аби� �ожна� лі�арня� мала� можливість

за��пов�вати�та���прод��цію.�А�те,�що�її�я�ість

анало�ічна�за�ордонним�виробам�та�о�о�при-

значення,�доводить�пра�ти�а.

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

Маб�ть,��же�тоді,�оли�фірма�«Техноомплес»�давала�назв��тор�овій�ма-

рці�«Славна»,�з’явилося�пра�нення�здоб�ти�слав��і�пошан��своїй�прод�ції.

Кро�за�роом�цю�мет��вдалося�дося�ти�—�до�перевірених�часом�партне-

рів�«Техноомплес�»�додаються�нові.�Я�вони�оцінюють�співпрацю�з�вітчи-

зняним�виробниом�—�с�діть�самі.
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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
ВИКОРИСТАННЯ

ТТТТ ОООО ВВВВ ���� «««« ФФФФ іііі рррр мммм аааа ���� «««« ТТТТ ееее хххх нннн оооо ���� оооо мммм пппп лллл ееее ���� сссс »»»»
пр.�Перемо�и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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ддддоооолллліііі ���� ннннаааашшшшоооо����оооо���� ннннаааарррроооодддд����,,,, ���� ����ввввііііччччннннииииллллоооо
ййййоооо����оооо���� ппппрррраааа����ннннеееенннннннняяяя���� ддддоооо
ннннааааццццііііооооннннааааллллььььнннноооо����оооо���� ввввііііддддрррроооодддджжжжеееенннннннняяяя
ттттаааа���� дддд����ххххооооввввннннооооїїїї ���� ссссввввооооббббооооддддииии....

ВВВВііііддддттттееееппппеееерррр����ммммииии���� ппппооооввввиииинннннннніііі ���� ддддббббааааттттииии
ппппрррроооо����ммммааааййййбббб����ттттннннєєєє���� ннннаааашшшшооооїїїї ���� ррррааааїїїїннннииии,,,,
їїїї їїїї ���� ееееооооннннооооммммііііччччннннееее���� іііі ���� ����ллллььььтттт����ррррннннееее
ппппррррооооццццввввііііттттаааанннннннняяяя,,,, ���� єєєєддддннннііііссссттттьььь���� іііі
ппппоооорррроооозззз����мммміііінннннннняяяя���� ввввссссііііхххх,,,, ���� ххххттттоооо����жжжжииииввввееее
ннннаааа���� цццціііійййй���� ззззееееммммлллліііі ....

ББББаааажжжжааааєєєєммммоооо���� вввваааамммм���� бббб����ттттииии���� ввввссссіііілллляяяяоооо
ппппррррииииччччееееттттннннииииммммииии���� ддддоооо���� цццціііієєєєїїїї
ііііссссттттооооррррииииччччннннооооїїїї ����ммммііііссссіііі їїїї .... ����ЗЗЗЗддддоооорррроооовввв’’’’яяяя
вввваааамммм,,,,���� ззззллллаааа����ооооддддииии,,,, ���� ддддооооссссттттаааатттт����,,,,
ооооссссооооббббииииссссттттоооо����оооо����щщщщаааассссттттяяяя,,,, ���� ����ссссппппііііххххіііівввв���� ����
ппппрррраааацццціііі ���� іііі ���� ттттввввооооррррччччиииихххх���� ппппооооччччииииннннаааанннньььь���� ннннаааа
ббббллллаааа����оооо����ННННееееззззааааллллеееежжжжннннооооїїїї ���� УУУУррррааааїїїїннннииии���� ттттаааа
їїїї їїїї ���� ннннаааарррроооодддд����....


