
З М І С Т

1.   Медицина
1.1.   Акушерство та гінекологія
1.1.1.   Покриття операційні одноразового використання
1.1.1.01.  Покриття операційні для Кесаревого розтину       2
1.1.1.02.  Покриття операційні для гінекологічних операцій     3

1.1.2.   Одяг одноразового використання
1.1.2.01.  Сорочки для породіллі         5
1.1.2.02.  Сорочки жіночі процедурні         6

1.1.3.   Комплекти одягу та покриттів операційних одноразового використання
1.1.3.01.  Комплекти одягу та покриттів операційних акушерські     7
1.1.3.02.  Комплекти одягу акушерські для партнерських пологів    11
1.1.3.03.  Комплекти одягу та покриттів операційних для гінекологічних операцій  13
1.1.3.04.  Комплекти одягу та покриттів операційних для Кесаревого розтину   17
1.1.3.05.  Комплекти одягу для немовлят        21

1.1.4.   Інструменти гінекологічні одноразового використання
1.1.4.01.  Дзеркала вагінальні          22
1.1.4.02.  Щіточки гінекологічні         23
1.1.4.03.  Шпателі гінекологічні         24

1.1.5.  Набори гінекологічні одноразового використання
1.1.5.01. Набори гінекологічні із дзеркалом        25
1.1.5.02.  Набори гінекологічні без дзеркала       29

стр.



1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.1 Покриття операційні одноразового використання
1.1.1.01 Покриття операційні для Кесаревого розтину

Складові

Складові

Складові

Кількість

Кількість

Кількість

Матеріал

Матеріал

Матеріал

Щільність,
г/м2

Щільність,
г/м2

Щільність,
г/м2

1 шт

1 шт

1 шт

ламінований
спанбонд

ламінований
спанбонд

ламінований
спанбонд

45

45

45

1110102 Покриття операційне для Кесаревого розтину № 2 стерильне

1110101 Покриття операційне для Кесаревого розтину № 1 стерильне

1110103 Покриття операційне для Кесаревого розтину № 3 стерильне

покриття операційне 300х160 см з виді
леним адгезивним операційним полем 25х25 см

--на дугу,

покриття операційне 300х160 см з виді
леним адгезивним операційним полем 25х25 см
і карманом для збору рідини з в дв дною
трубкою довжиною 130 см

-

і і

покриття операційне 300х160 см з виді
леним адгезивним операційним полем 15х15 см

--на дугу,

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

2



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

3

1.1.1.02. Покриття операційні для гінекологічних операцій

1110201 Покриття операційне для гінекологічних операцій 
(лапароскопія та гістероскопія) №1 «Славна®» стерильне

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт СМС 35

покриття операційне 270см х 160см - на дугу, із захисним 
покриттям для ніг, адгезивним операційним полем 40см х 20см
та фартухом з мішком збиральним 50см х 40см (конусної 
форми з фільтром)

-

270 х 160



Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт СМС 35

1110202  Покриття операційне для гінекологічних операцій (гістероскопія) №2 «Славна®» 
стерильне

покриття операційне 270см х 160см - на дугу, із захисним 
покриттям для ніг, адгезивним операційним полем 15см х 15см
та фартухом з мішком збиральним 50см х 40см (конусної 
форми з фільтром)

-

270 х 160

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

4



1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.2 Одяг одноразового використання
1.1.2.01 Сорочки для породіллі

1120101 Сорочка для породіллі стерильна-комбі

сорочка для породіллі-комбі СМС + спанлейс

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт 35+50

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття
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1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.2 Одяг одноразового використання
1.1.2.02 Сорочки жіночі процедурні (стерильні)

Матеріал Щільність,
г/м2

НазваАртикул

1120201

1120202

сорочка жіноча процедурна (розмір 50-52(L))

сорочка жіноча процедурна (розмір 50-52(L))

СМС

спанлейс

35

50

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

6



1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.3 Комплекти одягу та покриттів операційних одноразового
використання
1.1.3.01 Комплекти одягу та покриттів операційних акушерські

1130101 Комплект покриттів операційних акушерський № 3 стерильний

покриття операційне 120х80 см

покриття операційне 80х60 см

пелюшка поглинаюча 60х40 см

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

2 шт

2 шт

1 шт

35

35

120х80

СМС

СМС

80х60

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

7



Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

4 шт

2 шт

1 шт

спанбонд

СМС

спанбонд

13

1130102 Комплект одягу та покриттів операційних акушерський № 10 стерильний

шапочка-берет медична (розмір М)

сорочка-комбі для породіллі

’ хакзявазанікосивінчидемиліхаб

покриття операційне 160х80 см

покриття операційне 80х60 см

пелюшка поглинаюча 60х40 см

покриття операційне 25х20 см

бірка

1 пара

СМС + спанлейс

спанлейс

спанлейс

клейона

35+50

30

35

50

50

80х60

25х20

160х80

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

8



140х80

1130103 Комплект одягу та покриттів операційних акушерський № 20 стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

Для породіллі:
шапочка-берет медична (розмір М)

сорочка-комбі для породіллі

бахіли медичні середні

покриття операційне 140х80 см

покриття операційне 80х70 см

покриття операційне 25х20 см

пелюшка поглинаюча 60х60 см

бірка

Для акушерки:
шапочка-берет медична (розмір М)

СМС + спанлейс

спанлейс

спанлейс

СМС

клейона

спанбонд

спанбонд

спанбонд

спанбонд

маска медична тришарова на резинках

халат медичний (хірургічний) на зав’язках
довжиною 130 см (р.50-52(L))

спанбонд,
фільтруючий шар -

мелтблаун

СМС

бахіли медичні середні

1 шт

1 шт
1 пара

2 шт

2 шт

4 шт

2 шт

2 шт

1шт

1шт

1шт

1 пара

13

35+50

30

35

50

50

13

35

30

80х70

25х20

вигляд халата ззаду

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття
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1130119  Комплект одягу акушерський №11 «Славна®» нестерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт спанлейс 50шапочка - берет медична

1 шт спанлейс 50сорочка для породіллі (зі складкою)

1 шт спанлейс 50бахіли медичні середні

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

10



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

11

1Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.3 Комплекти одягу та покриттів операційних
одноразового використання
1.1.3.02 Комплекти одягу акушерські для партнерських пологів

1130201 Комплект одягу акушерський для партнерських пологів № 1 стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

маска медична тришарова на резинках
спанбонд,

фільтруючий шар -
мелтблаун

1шт

1 пара

спанбонд1 шт 13шапочка-берет медична (розмір М)

1шт 35

35

СМС

СМС

халат медичний (хірургічний) на зав`язках
довжиною 130 см (розмір 50-52 (L))

’ хакзявазанікосивінчидемиліхаб

вигляд халата ззаду

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

12

1130202 Комплект одягу акушерський для партнерських пологів № 2 стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

маска медична тришарова на резинках
спанбонд,

фільтруючий шар -
мелтблаун

1шт

СМС1 шт 35шапочка-ковпак медична

1 пара 30

СМС

СМС

1 шт

1 шт

35

35

спанбонд

сорочка медична з довгим рукавом (розмір 50-52(L))

брюки медичні (розмір 50-52(L))

бахіли медичні середні

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

13

1Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.3 Комплекти одягу та покриттів операційних
одноразового використання
1.1.3.03 Комплекти одягу та покриттів операційних для
гінекологічних операцій
1130301 Комплект покриттів операційних для гінекологічних операцій
(лапароскопія та гістероскопія) № 1 стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

СМС

1 шт

4 шт

1шт 35

СМС

СМС

спанлейс

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

35

35

50

45

покриття операційне 200х160 см
для операційного столу

покриття операційне 140х80 см
для інструментального столу

ламінований
спанбонд

покриття операційне 80х80 см з адгезивним краєм

покриття операційне 25х20 см

пелюшка поглинаюча 60х60 см з адгезивним краєм

стрічка адгезивна 50х5 см

25х20

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)

270 х 160

покриття операційне 270см х 160см - на дугу, із 
захисним покриттям для ніг, адгезивним операційним 
полем 40см х 20см та фартухом з мішком збиральним 
50см х 40см (конусної форми з фільтром)  



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

14

1130302 Комплект покриттів операційних для гінекологічних операцій
(гістероскопія) № 2 стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

СМС

4 шт

1шт 35

СМС

спанлейс

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

35

50

45

покриття операційне 200х160 см
для операційного столу

покриття операційне 140х80 см
для інструментального столу

ламінований
спанбонд

покриття операційне 25х20 см

пелюшка поглинаюча 60х60 см з адгезивним краєм

стрічка адгезивна 50х5 см

покриття операційне гінекологічне 270х160 см-на
дугу, із захисним покриттям для ніг, з адгезивним
операційним полем 15х15 см та фартухом 120х80 см
з мішком збиральним 50х40 см (конусної форми
з фільтром)

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)

25х20

270 х 160



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

15

1130306     Комплект покриттів операційних для гінекологічних операцій 
(гістероскопія) №6 «Славна®» стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт СМС 35

покриття операційне 260см х 160см - на дугу, із захисним 
покриттям для ніг, адгезивнимперінеальним операційним 
полем діаметром 15см та фартухом з мішком збиральним 
конусної форми 50cм х 60см (з фільтром і відвідною 
трубкою довжиною 130 см) 

-

1 шт ламінований
спанбонд 45покриття операційне 140см х 80см для 

інструментального столу

4  шт спанлейс 50

1 шт целюлоза+
абсорбент

покриття операційне 25см х 20см

пелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм

25х20

260 х 160



1130307  Комплект покриттів операційних для гінекологічних операцій №7 
«Славна®» стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт

Покриття - покриття операційне 260см х 160см - на дугу, із 
захисним покриттям для ніг, адгезивними операційними 
полями: абдомінальним трикутним 27см х 27см х 20см і 
перінеальним діаметром 15см та мішком збиральним 
конусної форми 50cм х 60см (з фільтром і відвідною 
трубкою довжиною 130 см) – 
ламінований спанбонд - 45 г/м²

1 шт ламінований
спанбонд 45покриття операційне 140см х 80см для 

інструментального столу

1 шт целюлоза+
абсорбентпелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм

260 х 160

ламінований
спанбонд 45

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

16



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

17

1Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.3 Комплекти одягу та покриттів операційних
одноразового використання
1.1.3.04 Комплекти одягу та покриттів операційних
для Кесаревого розтину
1130401 Комплекти одягу та покриттів операційних для Кесаревого розтину № 1
стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт 13шапочка-берет медична (розмір М) спанбонд

сорочка-комбі для породіллі СМС + спанлейс1 шт 35+50

1 пара 30спанбонд

СМС

бахіли медичні середні

покриття операційне 300х160 см з виділеним
адгезивним операційним полем 25х25 см і карманом
для збору рідини з відвідною трубкою довж. 130 см

-на дугу, ламінований
спанбонд 451 шт

1 шт спанлейс

1 шт

1 шт

1 шт

35

50

45

покриття операційне 200х160 см
для операційного столу

покриття операційне 140х80 см
для інструментального столу

ламінований
спанбонд

пелюшка поглинаюча 60х60 см з адгезивним краєм

покриття операційне 80х70 см для дитини

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

18

1130402 Комплекти одягу та покриттів операційних для Кесаревого розтину № 7
стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

1 шт 13шапочка-берет медична (розмір М) спанбонд

сорочка-комбі для породіллі СМС + спанлейс1 шт 35+50

1 пара 30спанбондбахіли медичні середні

покриття операційне 300х160 см з
виділеним адгезивним операційним полем 25х25 см

-на дугу, ламінований
спанбонд 451 шт

1 шт

1 шт

35

45

покриття операційне 200х160 см
для операційного столу

покриття операційне 140х80 см
для інструментального столу

ламінований
спанбонд

1 шт

4 шт

спанлейс

спанлейс

1 шт

50

50

покриття операційне 80х70 см для дитини

покриття операційне 80х70 см для
обкладання операційного поля

СМС

пелюшка поглинаюча 60х60 см з адгезивним краєм

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

19

1130404   - Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №14 
«Славна®» стерильний

Складові Кількість Матеріал Щільність,
г/м2

комплект одягу для породіллі: 
1 шт спанбонд 13
1 шт

шапочка - берет медична
сорочка медична процедурна (розмір 50-52 (L)) 35

1 пара 35бахіли медичні високі на зав’язках
1 шт

СМС
17серветка пакувальна 80см х 60см

комплект покриттів:

1 шт
ламінований

спанбонд 45
покриття операційне 300см х 160см - на дугу, з адгезив-
ним операційним полем 30см х 30см та мішком для 
збирання рідини 80см х 70см (з двома відвідними 
трубами довжиною 130 см)

СМС

спанбонд 

1 шт

спанбонд 

35
1 шт

покриття операційне 200см х 160см для операційного столу
покриття операційне 140см х 80см для інструментального
столу

45

2 шт 50покриття операційне 80см х 70см 
4 шт

спанлейс 
50покриття операційне 35см х 20см 

СМС

спанлейс 

1 шт 35+45чохол 150см х 80см для інструментального столу «Мейо» 

2 шт

СМС+
ламінований

спанбонд
пелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм целюлоза+

абсорбент
1 штстрічка адгезивна 50см х 5см

2 шт

нетканий
матеріал + 

скотч технічний
55кишеня бічна 40см х 30см з липкою фіксацією поліетилен 

1 шт 17серветка пакувальна 120см х 80см

спанбонд+
фільтруючий 

шар - мелтблаун

комплект одягу для лікаря: 
6 шт 13шапочка - берет медична
6 штмаска медична тришарова на резинках

спанбонд 

6 шт 35халат медичний (хірургічний) на зав’язкахдовжиною 
110 см (розмір 50-52 (L))

6 пар

СМС

30бахіли медичні середні спанбонд 
3 шт 550+50бірка для немовлят клейонка

гумотканева + 
спанлейс 

ламінований
спанбонд



1130404   - Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №14 
«Славна®» стерильний

вигляд халата ззаду

35х20

150х80

40х30

80х70

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

20



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

21

1Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.3 Комплекти одягу та покриттів операційних одноразового
використання
1.1.3.05 Комплекти одягу для немовлят
1130501 Комплект одягу для немовлят (для хлопчиків, обшитий блакитною
ниткою) стерильний

Складові

Складові

Кількість

Кількість

Матеріал

Матеріал

Щільність,
г/м2

Щільність,
г/м2

спанлейс

спанлейс

спанлейс

спанлейс

спанлейс

спанлейс

спанлейс

спанлейс

клейона

клейона

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 пара

1 пара

1 шт

1 шт

2 шт

2 шт

50

50

50

50

50

50

50

50

чепчик

чепчик

дитяча сорочка

дитяча сорочка

шкарпетки

шкарпетки

пелюшка 80х70 см

пелюшка 80х70 см

бірка

бірка

1130502 Комплект одягу для немовлят (для дівчаток, обшитий рожевою ниткою)
стерильний

80х70

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)

серветка пакувальна - 1 шт. (спанбонд)



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

22

1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.4 Інструменти гінекологічні одноразового використання
1.1.4.01 Дзеркала вагінальні

1140101 Дзеркало вагінальне стерильне



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

23

1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.4 Інструменти гінекологічні одноразового використання
1.1.4.0 Щіточки гінекологічні2

1140  01 Щіточка гінекологічна стерильна2

1140  02 Щіточка гінекологічна №3 стерильна2



трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

еластичне
покриття

24

1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.4 Інструменти гінекологічні одноразового використання
1.1.4.0 Шпателі гінекологічні3

1140  01 Шпатель гінекологічний3 Ейра стерильний

1140  02 Шпатель гінекологічний (тип Фолькмана) стерильний3



1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.5 Набори гінекологічні одноразового використання
1.1.5.01 Набори гінекологічні із дзеркалом

1150101 Набір гінекологічний оглядовий №1 (стерильний)

Складові Кількість

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 пара

1 пара

2 шт

дзеркало вагінальне

ватний аплікатор

щіточка гінекологічна

шпатель гінекологічний (тип Ейра)

рукавички (розмір „М”)

предметне скло 7,5х2,5 см

пелюшка 60х50 см

бахіли

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

25



бахіли

1150102 Набір гінекологічний оглядовий №2 (стерильний)

Складові Кількість

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

дзеркало вагінальне

ватний аплікатор

щіточка гінекологічна

шпатель гінекологічний (тип Фолькмана)

рукавички (розмір „М”)

предметне скло 7,5х2,5 см

1 пара

1 пара

пелюшка 60х50 см

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття
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1150103 Набір гінекологічний оглядовий №3 (стерильний)

Складові Кількість

1 шт

1 шт

1 шт

дзеркало вагінальне

щіточка гінекологічна

рукавички (розмір „М”)

бахіли

1 пара

1 пара

пелюшка 60х50 см

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

27



1150104 Набір гінекологічний оглядовий №4 (стерильний)

Складові

Складові

Складові

Кількість

Кількість

Кількість

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

дзеркало вагінальне

дзеркало вагінальне

дзеркало вагінальне

шпатель гінекологічний (тип Ейра)

рукавички (розмір „М”)

рукавички (розмір „М”)

1150105 Набір гінекологічний оглядовий №5 (стерильний)

1150106 Набір гінекологічний оглядовий №12 (стерильний)

бахіли 1 пара

бахіли 1 пара

1 пара

бахіли 1 пара

пелюшка 60х50 см

пелюшка 60х50 см

пелюшка 60х50 см

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

28



1 Медицина
1.1 Акушерство та гінекологія
1.1.5 Набори гінекологічні одноразового використання
1.1.5.02 Набори гінекологічні без дзеркала

1150201 Набір гінекологічний оглядовий №6 (стерильний)

Складові Кількість

1 шт

рукавички (розмір „М”)

1150202 Набір гінекологічний оглядовий №7 (стерильний)

Складові Кількість

1 шт

рукавички (розмір „М”)

бахіли

1150203 Набір маніпуляційний №1 (стерильний)

Складові Кількість

1 шт

1 шт

1 шт

щіточка гінекологічна

шпатель гінекологічнийЕйра

шпатель гінекологічнийЕйра

1 пара

1 пара

1 пара

пелюшка 60х50 см

пелюшка 60х50 см

1150204 Набір №3 (стерильний)маніпуляційний

Складові Кількість

1 шт

1 шт

аплікатор ватний

щіточка гінекологічна

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття
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1150205 Набір гінекологічний оглядовий №10 (стерильний)

1150206 Набір гінекологічний оглядовий № 8 для трансвагінального УЗД,
з презервативом (стерильний)

Складові

Складові

Кількість

Кількість

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

щіточка гінекологічна

презерватив для УЗД

рукавички (розмір „М”)

рукавички (розмір „М”)

предметне скло 7,5х2,5 см

пелюшка гігієнічна 25х20 см

пелюшка 60х50 см

пелюшка 60х50 см

1 пара

1 пара

бахіли

бахіли

1 пара

1 пара

поглинаюча
зона

ламінований
спанбонд

скло, прозорий
пластик

ламінований
спанлейс

, мелтб
трьохшаровий матеріал:
спанбонд, мелтблаун,

спанбонд (СМС)

еластичне
покриття

30



ДЕ ЗАМОВИТИ
Продукцію ТМ СЛАВНА

виробництва ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»
можна замовити, зв’язавшись із нашими дилерами та дистриб’юторами 

у Вашому регіоні :

КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Центральний офісТОВ «Фірма «Технокомплекс»
(044) 239-21-84
(044) 422-52-59
(044) 422-52-62

Київський філіал ТОВ «БаДМ»      (044) 501-00-35
СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»       (044) 490-53-10
Київський філіал ТОВ «Вента.ЛТД»      (044) 390-52-30
Київський філіал ТОВ «Фрам КО»      (044) 33-22-539
ТОВ «Юніфарма»        (044) 464-94-24
ТОВ «Галафарм»        (044) 503-90-00
ТОВ «3Д-ФАРМ»        (067) 464-67-84 
ТОВ «Алексфарм»        (0459) 57-19-03
ТОВ «Віко-мед»        (044) 229-88-14
ТОВ «Дарен-Інвест»        (044) 239-24-61
ТОВ «Екомед»         (044) 451-85-51
ТОВ «Елітмедика»        (044) 490-66-10
ТОВ «Київ-фарм»        (044) 529-91-18
ТОВ «Лабарум»        (044) 501-43-52
ТОВ «МТК «Максімед»       (044) 401-64-37 (38, 39)
ТОВ «Натана-фарм»        (067) 445-25-22

Вінницький філіал ТОВ «БаДМ»      (0432) 55-75-55
Вінницький філіал ТОВ «Оптіма-Фарм. ЛТД»    (0432) 55-30-00
Вінницький філіал ТОВ «Вента. ЛТД»     (0432) 52-21-06
ПП «Конекс»         (0432) 53-15-60 (52-01-61)
ТОВ «Меділев»        (0432) 52-32-55
ПМНВП «СКІД»        (0432) 55-76-78

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Рівненський філіал ТОВ «БаДМ»      (0362) 24-62-37
Львівський філіал ТОВ «Оптіма-Фарм. ЛТД»    (032) 294-89-88
Волинський філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 370-30-26
ПП «Екзіто»         (0332) 780-380,
          (096) 353-86-17
ТОВ Фірма «Волиньфарм»       (050) 37-53-432

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Донецький філіал ТОВ «БаДМ»      (062) 210-54-64
ТОВ «Славна-Дон»        (0623) 11-93-44

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Дніпропетровське представництво ТОВ «Фірма «Технокомплекс» (067) 504-70-39
          (066) 727-80-10
ТОВ «БаДМ»         (056) 747-01-83
Дніпропетроський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»   (056) 235-04-40
ТОВ «Вента. ЛТД»        (056) 370-35-00
Дніпропетровський філіал ТОВ «Фрам КО»    (056) 785-60-03
ТОВ «А-Мед» м.Кривий Ріг       (067) 463-46-65
ПП «Вівон»         (0562) 31-32-21 
          (0562) 38-58-58
ТОВ «ВіджіМедикал»        (050) 48-77-339

Житомирський філіал ТОВ «БаДМ»      (0412) 41-31-48
Житомирський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0412) 41-88-53
ТОВ «Компанія Славна»       (067) 40-65-088

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Львівський філіал ТОВ «БаДМ»      (032) 242-55-38
Івано-Франківський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»   (0342) 77-32-80
Закарпатський філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 320-61-12
ПП «Сінкро Медика»        (0312) 66-04-98

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Запорізьке представництво ТОВ «Фірма «Технокомплекс»  (0617) 64-55-54 
Запорізьке представництво ТОВ «БаДМ»     (061) 280-44-32 (33,34,35)
Запорізький філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0612) 28-80-22
Запорізький філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 343-07-00

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Львівський філіал ТОВ «БаДМ»      (0342) 72-30-39
Івано-Франківський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»   (0342) 77-32-80
Івано-Франківський філіал ТОВ «Вента. ЛТД»    (0342) 77-88-25
Івано-Франківський філіал ТОВ «Фрам КО»    (0342) 50-78-30
Івано-Франківський філіал ТОВ «Тетафарм»    (067) 372-18-33
ФОП Боднар Л.П.        (0342) 72-07-12
ТОВ «Фармпроф-груп»       (067) 45-11-090

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Київський філіал «Оптіма-Фарм, ЛТД»     (044) 490-53-10
ПФ «Кампус К»        (0522) 22-97-97

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Львівський філіал ТОВ «БаДМ»      (032) 242-55-23 
          (30,46,36,37,42,41)
Львівський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»     (032) 294-89-88
Львівський філіал ТОВ «Вента. ЛТД»     (032) 244-86-32
Львівський філіал ТОВ «Тетафарм»      (067) 320-61-08
          (067) 670-28-84
ТОВ «Галич-Мед»        (067) 406-50-98
ПП «Медос»         (067) 674-16-61
          (032) 243-22-12

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Славна»         (067) 406-50-76
Миколаївський філіал ТОВ «БаДМ»      (0512) 76-98-59
Херсонський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0552) 49-52-52
ФОП Жовновський Р.В.       (050) 39-45-039

Одеськи філіал ТОВ «БаДМ»       (048) 734-29-40
Одеський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»     (048) 734-25-02
Одеський філіал ТОВ «Вента. ЛТД»      (048) 749-12-81
Одеський філіал ТОВ «Тетафарм»      (067) 373-43-84
ПП «Юнмед»         (0482) 322-790
ТОВ «РТВ-Фарма»        (0487) 333-885
ПП Миндов В.Ф.        (067) 34-54-685
ТОВ «Ремедика»        (0487) 87-24-92

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Полтавське представництво ТОВ «БаДМ»     (0532) 61-26-94
Полтавський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0532) 51-83-24
ТОВ «Тотус-Фарм»        (0532) 68-68-71, 72
ТОВ «Віола Медтехніка»       (0532) 50-83-25
ТОВ «МіредіМедікал»       (0532) 66-16-19

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Славна-Мед»        (067) 406-50-58
Рівненське представництво ТОВ «БаДМ»     (0362) 24-62-37
Житомирський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0412) 41-88-53
Рівненський філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 370-30-26

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Технокомплекс-Суми»       (099) 291-55-52
Харківський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (057) 713-69-79
Сумський філіал ТОВ «БаДМ»      (067) 639-69-70
ПП «Оксамит» м.Конотоп       (0544) 72-30-42
ФОП Грищенко С.О.        (067) 540-87-38
ФОП Мазаник Є.В.        (050) 30-70-422

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Львівський філіал ТОВ «БаДМ»      (032) 242-55-32 (33)
Івано-Франківський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»   (0342) 77-32-88
Львівський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»     (0342) 294-89-88
Тернопільський філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 344-52-78
ФОП Бильо О.В.        (097) 143-99-20
ФОП Сидор В.М.        (067) 350-04-80
ФОП Соляр М.М.        (0352) 52-81-46

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Харківський філіал ТОВ «БаДМ»      (057) 760-36-16
          (06,38,31,03)
Харківський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (057) 713-69-79
Харківський філіал ТОВ «Вента. ЛТД»     (057) 758-53-00
Харківський філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 373-43-57
ТОВ «Томаш»         (057) 775-75-54
ПП «Андріса»         (057) 717-73-22
ТОВ «МіредіМедікал»       (057) 338-61-96
ТОВ «Аметрин ФК»        (057) 756-34-50
ТОВ «Бестмед»        (057) 700-70-48
ТОВ «Еко-мед»        (057) 717-59-61
ТОВ «Компанія Максима»       (057) 714-17-49
ПП «Ригель»         (057) 732-12-66
ТОВ «Фіто-лек»        (057) 717-96-81

Херсонське представництво ТОВ «БаДМ»     (0552) 49-48-10
Херсонський філіал СП «Оптіма-Фарм. ЛТД»    (0552) 49-52-52

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Вінницький філіал ТОВ «БаДМ»      (0432) 55-75-54
Вінницький філіал СП «Оптіма-Фарм. ЛТД»    (0432) 55-30-00
Житомирський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0412) 41-88-53
ФОП Сірая Філя Петрівна       (0382) 78-33-11
ТОВ «Кормед»        (0382) 74-57-82
ТОВ «ПКК-Фарм»        (0382) 64-05-83

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Черкаське представництво ТОВ «БаДМ»     (0472) 73-60-04
Київський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»     (044) 490-53-10
Черкаський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»    (0432) 55-30-00
ТОВ «Ватфарм»        (0472) 32-21-73 (74,75)
ПП «Солекс-медіа»        (0472) 37-94-55

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Чернівецьке представництво ТОВ «БаДМ»    (037) 295-01-69
Івано-Франківський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»   (0342) 77-32-80
Чернівецький філіал ТОВ «Тетафарм»     (067) 370-30-21

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Чернігівський філіал ТОВ «БаДМ»      (0462) 62-20-59
Київський філіал СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»     (044) 490-53-10
ТОВ «Фірма «Лакс»        (04631) 5-27-28

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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