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ПРогРаМа РоБотИ

    МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
    ХХІІІ СПЕЦІалІЗоВаНоЇ ВИСтаВкИ «галМЕД» 2017

4 кВІтНя 2017
10:00   Відкриття львівського Медичного Форуму
10:30 – 12:00 колегія Департаменту охорони здоров’я лоДа
13:00 – 16:00 Науково-практична конференція
   «Медикаментозна алергія: мульти-дисциплінарний  
   підхід»

Організатор: Львівський національний медичний університет 
 імені Данила Галицького,
 Львівська Асоціація алергологів, імунологів  
 та імунореабілітологів.
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), 
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

13:00 – 13:20 «Медикаментозна алергія: підходи до міжнародних стандартів» 
Доповідач: д.мед.н., проф. В.В. Чопяк, м.Львів

13:20 – 13:40 «Неалергічний риніт і тріада Самтера (salicylate allergy) ).
   Нові погляди на етіопатогенез»

Доповідач: д.мед.н. проф. В.І Попович.
13:40 – 14:00 «клінічні особливості алергічного риніту; фенотип / ендотіпи і  
   супутні патологічні стани»

Доповідач: д.мед.н. проф. С.М. Пухлик, м.Одеса
14:00 – 14:20 «Профілактика «атопічного маршу» у дітей: наскільки можливою  
   є сьогодні»

Доповідач: д.мед.н., проф. Л.В. Беш, м.Львів
14:20 – 14:40 «Місце пробіотиків у формуванні імунної відповіді» 

Доповідач: доц. Г.О. Потьомкіна, м.Львів
14:40 – 14:55 «Медикаментозно-залежні васкуліти» 

Доповідач: доц. Х.О. Ліщук-Якимович, м.Львів
14:55 – 15:10 «Нові дані по аероалергенах: пилкові та грибкові алергени.
   (отелло, що душить із кутка: нові дані по аероалергенах (пилкові  
   та грибкові алергени)» 

Доповідач: к.мед.н. О.О. Семенюк, м.Львів
15:10 – 15:25 «алергія до нестероїдних протизапальних засобів та реактивні  
   артрити» 

Доповідач: ас. М.П. Ломіковська, м.Львів
15:25 – 15:40 «Сучасні можливості медикаментозної корекції бронхобструктивного  
   синдрому»

Доповідач: ас. О.С. Толох, м.Львів
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15:40 – 15:50 «Медикаментозна алергія та герпетичні інфекції» 
Доповідач: к.мед.н. С.О. Зубченко, д-р Н.М. Горбаль, д-р Т.В. Шмига, 
м.Львів

15:50 – 16:00 Дискусія

11:00 – 13:00 Науково-практична конференція
   «Дорожня карта впровадження ISO-15189 в роботу клініко- 
   діагностичних лабораторій»

Організатор: Львівський національний медичний університет  
 імені Данила Галицького,  
 Львівська обласна організація Всеукраїнської Асоціації  
 клінічної хімії та лабораторної медицини
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
Модератор: канд.мед.наук  Петрух А.В. – голова обласного осередку  
 Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної  
 медицини

 • «Поетапне впровадження стандарту  ДСтУ ENISO 15189 в медичну  
  лабораторію. Процедура підготовки до акредитації в НааУ»

Доповідач: Олена РАМАЗАНОВА-СТЬОПКІНА – Директор Міжнародної  
 школи технічного законодавства та управління якістю  

 • «Сучасна біохімія - орієнтир на якість»
Доповідач: Ольга  Лянная ,   к.біол. н., доцент, магістр з біотехнічних  
 та медичних апаратів та систем, спеціаліст з медичної  
 та фармацевтичної хімії

 • круглий  стіл, обговорення , видача сертифікатів

11:30 – 13:00 круглий стіл
   «Протидія неінфекційним захворюванням у сфері  
   громадського здоров’я в Україні»

Організатор: Львівський обласний центр здоров’я, 
 Департамент охорони здоров’я ЛОДА
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), 
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

14:00 – 16:00 Презентація новинок та пропозиції фірм-операторів  
   медичного ринку Польщі

Організатор: Уряд Люблінського регіону (Urząd Wojewódzki)
Місце проведення: стенд експонента, №42 
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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5 кВІтНя 2017
10:00 – 16:00 Науково-практична конференція
   «Сучасні аспекти в комплесному підході до фізичної  
   реабілітації»

Організатор: Українська асоціація по вивченню болю,
 Львівська обласна Асоціація фізичної терапії,
 Львівський державний університет фізичної культури
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), 
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

10:00 – 11:00 реєстрація учасників конференції
11:00 – 11:20 «Розвиток фізичної реабілітації в м. львові »

Доповідач: Зуб Володимир Іванович – начальник Управління охорони  
 здоров’я, заст. директора Департаменту гуманітарної  
 політики Львівської міської ради;

11:20 – 11:40 «Перспективи реформування системи надання реабілітаційної  
   допомоги в Україні»

Доповідач: Володимир Голик – головний позаштатний спеціаліст МОЗ  
 України із спеціальності «Фізіотерапія.  
 Медична реабілітація», к.мед.н., ст.н.с., директор Школи  
 реабілітаційної медицини;

11:40 – 12:00 «Державна підтримка осіб неповносправних у Польщі. які  
   існують види підтримки і як це діє»

Доповідач: Польська Державна Фундація в справах реабілітації  
 неповносправних (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
 Niepełnosprawnych);

12:20 – 12:35 «Реабілітаційне лікування бронхіальної астми у дітей: стара  
   проблема – нові рішення»

Доповідач: Беш Л. В. – д.мед.н.,  проф. ЛНМУ імені Данила Галицького,  
 зав. кафедри Педіатрії №2;

12:35 – 13:00 «Розвиток фізичної реабілітації в Польщі протягом 20 років із  
   особливим урахуванням значення післядипломної освіти» 

Доповідач: Павел Адамкевич, Президент Польського Центру  
 Реабілітації Функціональної «Votum» (Paweł Adamkiewicz ,  
 Prezes Zarządu  Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej  
 «Votum»)

13:00 – 13:30 «Сучасні аспекти  медичного туризму в реабілітації»
Доповідач: Горський І.С., MD, MBA, віце-президент Української Асоціації  
 Медичного Туризму;

13:30 – 13:50 «Проект USAID TEAM Україна – якісне навчання фахівців та  
   надання реабілітаційних послуг» 

Доповідач : Л.Каландяк  фізичний терапевт, керівник проекту USAID  
 TEAM Україна 
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13:50 – 14:05 Унікальний метод реабілітації  долоні з використанням ортези saebo  
   в лікарні св.рафала scanmed

Доповідач: магістр фізіотерапії Марек Мігдал, Польща
14:05 – 14:20 «Фізична реабілітація при спинномозковій травмі. обстеження, цілі,  
   втручання, прогноз»

Доповідач: О. Масний – Реабілітаційний центр «Модричі»;
14:20 – 14:35 «Сучасні аспекти респіраторної реабілітації при хронічному  
   обструктивному захворюванні легень» 

Доповідач: Федорович Оксана Богданівна, Центр фізичної реабілітації  
 «Формула руху», м. Львів;

14:35 – 14:50 «Сьогодення та перспективи розвитку ерготерапії»
Доповідач: Панас Христина ерготерапевт, Лікарня швидкої медичної  
 допомоги, «Відділення фізичної реабілітації»;

14:50 – 15:05  «Базовий догляд важконеповносправних дітей. Досвід навчання  
   персоналу інтернатних закладів»

Доповідач: Марина Глухоцька
15:05 – 16:00 обговорення доповідей – питання-відповіді

11:00 – 13:30 Семінар
   «Комунікація з клієнтами поза медичним закладом»

Організатор: Освітній центр «Студія охорони здоров’я», м.Київ
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), 
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

16:00 – 18:00 Засідання товариства дитячих пульмонологів і алергологів.
   Досвід лікування бронхіальної астми у дітей в умовах  
   соляних шахт «Wieliczka». Обговорення рідкісних клінічних  
   випадків

Організатор: Товариство дитячих пульмонологів і алергологів.
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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6 кВІтНя 2017
10:30 – 16:00 Симпозіум з міжнародною участю
   «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного  
   світу»

Організатор: Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького, 
 Львівський осередок Асоціації перинатологів України
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), 
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

     ПРИВІтаННя
Проректор з лікувальної роботи ЛНМУ ім. Данила Галицького д.мед.н., професор 
А.Я.Базилевич
Головний акушер-гінеколог Департаменту охорони здоров’я ЛОДА Потапов І.А.
Голова Львівського осередку Асоціації перинатологів України д.мед.н.,  
професор Пирогова В.І.

10:30   «Сучасні погляди на профілактику та лікування інфекцій  
   сечовивідних шляхів у вагітних»

Доповідач: Жабченко І.А. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і  
 гінекології  НАМН України 

10:50   «гормональна та негормональна терапія у жінок із мастопатією»
Доповідач: Геряк С.М. Тернопільський державний медичний  
 університет ім.І.Я.Горбачевського

11:10   «Профілактика репродуктивних втрат при аутоімунних  
   захворюваннях вагітних»

Доповідач: Давидова Ю. В., Шевчук Є., ДУ «Інститут педіатрії, 
 акушерства і гінекології НАМН України»

11:30   «особливості терапії гіперплазії ендометрія на тлі хронічного   
   ендометріту»

Доповідач: Потапов В.А., Громова А.Л., Хасхачик Д.А., Гапонова Е.В. 
 Дніпропетровська державна медична академія

11:50   «Шляхи удосконалення підготовки ендометрію в програмах ДРт  
   у жінок з трубним фактором безпліддя»

Доповідач: Булавенко О.В. Вінницький національний медичний  
 університет імені М.І.Пирогова

12:10   «Проблема гіпертензивних ускладнень вагітності та шляхи  
   профілактики асоцiйованих з ними порушень репродуктивної та  
   серцево-судинної  системи»

Доповідач: Лиманська А. Ю., Двулит М., Огородник А.ДУ «Інститут  
 педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

12:25   «Невиношування, гестози – аспекти терапії»
Доповідач: Сенчук А.Я. ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»
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12:45 – 13:15 кава-брейк
13:15   «особливості ведення жінок репродуктивного віку з аномаліями  
   розвитку статевих органів»

Доповідач: Вереснюк Н.С. Львівський національний медичний  
 університет імені Данила Галицького

13:30   «Щитоподібна залоза та вагітність»
Доповідач: Урбанович  А.М.Львівський національний медичний  
 університет імені Данила Галицького

13:50   «Новації у веденні пацієнток перименопаузального віку з  
   дисгормональними розладами та коморбідними станами»

Доповідач: Шурпяк С.О. Львівський національний медичний  
 університет імені Данила Галицького

14:05   «ключові фактори у лікуванні безпліддя методом ДРт»
Доповідач: Михайлишин Л.О. Клініка репродукції людини  
 «Альтернатива»

14:20   «Раціональне ведення перименопаузи – залог збереження здоров’я  
   жінки»

Доповідач: Квашенко В.П. ТОВ”А.А. ПАРТНЕРС «Медична компанія  
 «Іlaya»

14:40   «Проблема антибіотикорезистентності в акушерстві»
Доповідач: Ткаченко Р.О. Національна медична академія  
 післядипломної освіти ім П.Л.Шупика

15:05   «особливості ведення літніх жінок з артропатіями»
Доповідач: Грищенко О.В, Грищук К.О. Харківська медична академія  
 післядипломної освіти

15:25   «Від зачаття до пологів»
Доповідач: Пирогова В.І. Львівський національний медичний  
 університет імені Данила Галицького

15:45 – 16:00 врУчення сертиФікатів. Лотерея. Закриття конФеренціЇ

   СтЕНДоВІ ДоПоВІДІ
  Профілактика психосоматичних порушень у жінок з репродуктивними  
  втратами в анамнезі

 Баранова В. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства  
 і гінекології НАМН України», м. Київ

  Функціональний стан плаценти у вагітних із серцевою недостатністю  
  і анемією

 Бутенко Л., Байдер А. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства  
 і гінекології НАМН України», м. Київ

  Деякі по казники психоемоційного стану у жінок після пологів
 Доскоч І.О. ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»,  
 м. Київ
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  основні фактори ризику післяпологової депресії
 Влох С.Р., Білобривка Р.І. Кафедра психіатрії, психології  
 та сексології ЛНМУ імені Данила Галицького, м. Львів

  клінічна та фармако-економічна оцінка режимів антибіотикопрофілактики  
  при лапароскопічних втручаннях в умовах гінекологічного та денного  
  стаціонарів

 Дякунчак Ю.Р. Кафедра акушерства, гінекології  
 та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького  
 МОЗ України, м.Львів

  Можливості затосування пробіотиків  у вагітних високого інфекційного  
  ризику

 Жук С.І.,  Шляхтіна А.О. Кафедра акушерства,гінекології  
 та медицини плода НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України,  
 м.Київ.

  Сучасні підходи до вирішення проблеми генітального пролапсу
 Жук С.І., Будченко Є.А. Кафедра акушерства, гінекології та 
 медицини плода НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України,  
 м.Київ

  особливості D-статусу жінок перименопаузального віку, мешканок  
  львівської області

 Козак Х.В. Кафедра акушерства, гінекології та  
 перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ  
 України, м.Львів

  Сучасні методи лікування аМк у підлітків
 Козловський І.В. Кафедра акушерства, гінекології та  
 перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ 
 України, м.Львів

  особливості гормонального фону у жінок із вагітністю, що наступила  
  в природньому та індукованому циклах

 Литвин Н.В., Геник Н.І. Кафедра акушерства  
 та гінекології імені І. Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський  
 національний медичний університет», м. Івано-Франківськ

  особливості клінічної картини ектопії шийки матки у жінок пізнього  
  репродуктивного віку

 Мазур Ю.Ю. Кафедра акушерства, гінекології  
 та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького  
 МОЗ України, м.Львів

  оцінка взаємозв’язку паритету з ризиком розвитку розсіяного склерозу
 Негрич О.І.  Кафедра акушерства, гінекології та  
 перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ  
 України, м.Львів

  Сучасні методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи  
  у вагітних із серцевою недостатністю

 Огороднік А. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства  
 і гінекології НАМН України», м. Київ
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  Стан антиоксидантного захисту у вагітних з ранніми ретрохоріальними  
  гематомами

 Ошуркевич О.О.  Кафедра акушерства, гінекології  
 та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького  
 МОЗ України, м.Львів

  Порівняльний аналіз рівнів міді та цинку в крові жінок за неускладненого  
  та  ускладненого перебігу гестації

 Суходольська Н. В. Кафедра нормальної фізіології ЛНМУ  
 імені Данила Галицького, м.Львів

  лініко-імунологічні аспекти профілактики гнійно-септичних ускладнень  
  у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом

 Фейта Ю.Р. Кафедра акушерства, гінекології  
 та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького 
 МОЗ України, м.Львів

  Профілактика невиношування багатоплідної вагітності після застосування  
  допоміжних репродуктивних технологій

 Шовгенюк Р.Я. Кафедра акушерства та гінекології  
 імені І. Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський національний  
 медичний університет», м. Івано-Франківськ

11:00 – 16:00 Практичний майстер-клас по новітнім технологіям в галузі  
   реабілітації

Організатор: Медичний центр фізичної терапії і медицини болю  
 «ІННОВО»,
 Львівський державний університет фізичної культури, 
 Львівська обласна Асоціація фізичної терапії
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

 • «Застосування елементів концепції «Bobath» в реабілітації пацієнтів в  
  гострому стані після перенесеного мозкового інсульту»

Доповідач: Павел Адамкевич, Президент Польського Центру  
 Реабілітації Функціональної «Votum» ( Paweł Adamkiewicz ,  
 Prezes Zarządu  Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej  
 «Votum»)

 • авторська методика мануальної терапії від Вроцлавської FizjoAcademia  
  «Суглобові, м’язові та фасціальні техніки». Практичний досвід

 Реабілітаційний центр «Innovo», м. Львів; 
 Вроцлавська Fizjo Academia

 • авторська методика функціональної фізичної терапії у неврології від  
  Вроцлавської FizjoAcademia. Принципи та покази до застосування.  
  Практичний досвід

 Реабілітаційний центр «Innovo», м. Львів; 
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 Вроцлавська Fizjo Academia
 • Протибольова терапія фасціальних дисторсій FDM. Вступ у терапію та  
  покази до застосування. Практичний досвід

 Реабілітаційний центр «Innovo», м. Львів;
 • «актуальні підходи до фізичної реабілітації при спадкових сенсорних і  
  моторних невропатіях»

Доповідач: І. Корман, аспірант, фізичний терапевт ЦФР «Формула  
 руху», м. Львів;  

 • «кінезіотейпування в ортопедії, неврології та педіатрії. основи, принципи  
  та практичні вказівки. Практичний досвід»

 Реабілітаційний центр «Innovo», м. Львів;
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№стендA №сторінки

ALPEN PHARMA AG 
 ПреДставництво в УкраЇні .......................................................................... 3 ......20
ANAS BIURO PODRÓŻY ........................................................................................ 42 ......21
ARTHROS MEDICAL CENTRE .............................................................................. 42 ......22
BALDINELLI  
 МереЖа МаГаЗинів МеДтехніки .............................................................. 66 ......23
COMPUGROUP MEDICAL POLSKA ..................................................................... 42 ......24
DELTA MEDICAL ..................................................................................................... 60 ......25
DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 40 ......26
ERES MEDICAL ....................................................................................................... 42 ......28
ESTABLO PHARMA SP. Z O.O............................................................................... 42 ......29
HUNGAROSPA HAJDúZOBOSZLÓ ...................................................................... 63 ......30
LA ROCHE-POSAY 
 ЛаБораторіЇ ...................................................................................................... 48 ......32
MEDI-SEPT SP. Z O.O. ............................................................................................ 42 ......34
MIRMED .................................................................................................................... 43 ......35
RH коМПанія ........................................................................................................... 8 ......36
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w LUBLINIE ........... 42 ......37
SPA ORKANA ........................................................................................................... 42 ......38
THE UNIVERSITY CHILDREN’S HOSPITAL ........................................................ 42 ......39
VD MAIS 
 наУково-вироБниче ПіДПриєМство .................................................... 46 ......40
wEISS KLINIK SCANMED 
 Лікарня .............................................................................................................. 35 ......41
ŻAGIEL MED ............................................................................................................ 42 ......42
аББот лаБоРатоРІС гМБХ 
 ПреДставництво в УкраЇні ........................................................................ 54 ......43
аДаМЕД 
 тов ПоЛьща ПреДставництво  
 «ПаБ’яницький  ФарМацевтичний ЗавоД ПоЛьФа с.а.» ............... 31 ......45
алЬЦІоНа 
 наУково-вироБнича ФірМа ........................................................................11 ......47
аСоЦІаЦІя МЕДИЧНого тУРИЗМУ .............................................................................49
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№стендA №сторінки

БІо тЕСт МЕД 
 наУково-вироБниче ПіДПриєМство .................................................... 13 ......51
БІоДЕРМа 
 ДерМатоЛоГична ЛаБораторія 
 ПреДставництво в ЗахіДній УкраЇні ..................................................... 10 ......53
БІоМЕД лтД 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 12 ......55
БIШоФIт MG ++ ...................................................................................................... 14 ......56
БоРЩагІВСЬкИЙ ХІМІко-ФаРМаЦЕВтИЧНИЙ ЗаВоД 
 Приватне акціонерне товариство нвц ............................................... 9 ......58
ВолСМаРт .............................................................................................................. 49 ......60
гЕМоПлаСт Пат .................................................................................................... 53 ......62
голДЕН-ФаРМ 
 Приватне ПіДПриєМство ............................................................................. 4 ......64
ЕкСДІа ПлЮС тов ................................................................................................ 34 ......66
ЕлІтМЕДІка 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 41 ......68
ЗДоРоВ’я 
 ФарМацевтична коМПанія товариство  
 З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю .......................................................... 27 ......70
ІННоВо 
 МеДичний центр ФіЗичноЇ тераПіЇ та МеДицини БоЛю ............... 67 ......71
ІНСтИтУт СИСтЕМНоЇ МЕДИЦИНИ 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 47 ......72
ІНтЕРДЕЗ 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ................................. 5 ......74
ІНтЕРНЕШНл МЕДІкл ЕкВІПМЕНт .................................................................... 28 ......75
каРДІолІта 
 Приватна кЛініка в Литві ............................................................................ 52 ......77
кВаЙСЕР ФаРМа УкРаЇНа 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю 
 «квайссер ФарМа УкраЇна» – екскЛюЗивний ПреДставник  
 на територіЇ УкраЇни ніМецьких БренДів «ДоППеЛьГерц»  
 та «ПротеФікс» ............................................................................................... 37 ......79
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коМФоРтНа ХоДа 
 МереЖа ортоПеДичних МаГаЗинів По ДоГЛяДУ За ноГаМи ....... 23 ......81
лаЗЕР І ЗДоРоВ’я 
 наУково-вироБнича МеДико-БіоЛоГічна корПорація ................. 39 ......82
лЕкоПРо тов ........................................................................................................ 21 ......84
лІкаР 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 45 ......86
лІкаРНя СВ. РаФала SCANMED  ..................................................................... 35 ......88
ляПко 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 15 ......89
МатЕРІа МЕДИка-УкРаЇНа 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 16 ......91
МЕДаПаРатУРа 
 тДв торГовий ДіМ .......................................................................................... 22 ......93
МЕДИлаЙН 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 29 ......95
МЕДИЧНІ тЕХНологІЇ 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 55 ......96
МЕДІС 
 ДіаГностичний центр ................................................................................ 56 ......97
МЕДкНИга 
 виДавництво .................................................................................................. 61 ......99
МЕДтЕХНІка 
 сПД Фо ШенГоФер натаЛія євстахіЇвна .............................................. 62 ....101
МоДРИЧІ 
 реаБіЛітаційний центр ............................................................................... 26 ....103
МУкоС ФаРМа 
 ПреДставництво в УкраЇні .......................................................................... 2 ....104
НЕЙРоПСИХІатРИЧНа лІкаРНя ....................................................................... 42 ....106
НоВатоР  
 ДерЖавне ПіДПриєМство .......................................................................... 69 ....107
НоРМа-тРЕЙД тов ............................................................................................... 30 ....109
оРто ЕкСПЕРт 
 МереЖа ортоПеДичних МаГаЗинів ....................................................... 23 .... 111
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ПолІкС гРУПП 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 25 .... 112
ПолтаВа МЕДоБлаДНаННя 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 24 .... 113
ПолЬФаРМа 
 ПреДставництво в УкраЇні ........................................................................ 50 .... 114
ПРоМЕД-УкРаЇНа 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 20 .... 115
ПРоФЕСІЙНІ ВИДаННя 
 УП виДавництво ............................................................................................ 57 .... 117
РЕагЕНт Прат ....................................................................................................... 32 .... 119
РЕХаФлЕкС тов ................................................................................................... 17 ....120
РоСлИНа каРПат 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 64 ....122
СкаЙлаЙН СоФтВЕР 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю  
 скайЛайн соФтвер ......................................................................................... 6 ....124
СоляНа ШаХта «ВЕлИЧка» 
 кУрорт ................................................................................................................ 36 ....126
УкРаЇНСЬка МЕДИЧНа коРПоРаЦІя 
 тов,  тМ AVeLLi ................................................................................................. 38 ....128
ФаРМаСко 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю  
 ЛаБораторія в киШені ................................................................................. 18 ....129
ФІтоРІя 
 Приватне акціонерне товариство ........................................................ 7 ....131
ФоРМУла РУХУ 
 центр ФіЗичноЇ реаБіЛітаціЇ ..................................................................... 23 ....132
ЮРІя-ФаРМ 
 ФарМацевтична корПорація ..................................................................... 1 ....133
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LIST OF EXHIBITORS

BOOTH PAge

DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 40 ......27
HUNGAROSPA HAJDúZOBOSZLÓ ...................................................................... 63 ......31
LA ROCHE-POSAY 
 LAboRAtoRieS ................................................................................................. 48 ......33
ABBOTT LABORATORIES GMBH 
 RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine ....................................................... 54 ......44
ADAMED 
 SP. z o.o PoLAnD. the RePReSentAtiVe oFFiCe  
 «PAbiAniCKie zAKłDY FARmACeUtYCzne PoLFA S.A» .......................... 31 ......46
ALCIONE LLC  
 SCientiFiC - PRoDUCtion FiRm ...................................................................11 ......48
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компанія Alpen Pharma group – це успішна, яка впевнено розвивається, соціально і 
етично відповідальна компанія. Ми переконані, що Життя людини – головне багатство 
в світі і найцінніше для людини – це Здоров’я, тому підтримувати і зберігати Здоров’я, 
покращувати якість Життя – основне завдання Alpen Pharma group. Мета компанії - 
щодня змінювати Життя людей на краще. Місія компанії – in the name of health! (в ім’я 
здоров’я!).

історія об’єднання компаній в Alpen Pharma group бере свій початок в 1997 році. кожна 
з компаній Групи належить до провідних у себе в країні в індустрії фармацевтичних, 
парафармацевтичних і бальнеологічних продуктів. 

сфера впливу компанії поширюється на території країн Південно-східної та східної 
азії, Західної і східної європи. Головний офіс знаходиться в столиці Швейцарії, м Берні. 
сьогодні регіональні офіси компанії успішно діють по всьому світу. 

Представництво компанії в Україні було відкрито в 2007 році. Діяльність Alpen Pharma 
group представлена найширшим спектром напрямків, починаючи від виробництва і 
закінчуючи повним циклом послуг по виведенню препаратів на регіональні ринки.

ALPEN PHARMA AG 
ПреДставництво в УкраЇні

вул. Лісна, 30-А, Пуща-Водиця, 
м. Київ, 04075, Україна
Тел.: (044) 4018103
e-mail: info.ukraine@alpenpharma.com
alpenpharma.ua
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ul. Królewska 17
20-109 Lublin
Tel: +48 81 5323888
www: www.anas.lublin.pl 
e-mail: biuro@anas.lublin.pl

ANAS BIURO PODRÓŻY

��
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Медичний центр було засновано 1 січня 2001 року.  
центр забезпечує комплексне медичне обслуговування для пацієнтів, через госпіталізації 

або лікування в амбулаторних умовах. Має сучасні і добре обладнані операційні зали, 
виконує навіть найскладніші процедури. спеціалізується на терапії, заснованій на 
ендоскопії. У медичному центрі проводиться артроскопічні методи лікування колінних, 
гомілковостопних, плечових і ліктьових суглобів. У медичному центрі є відмінні медичні 
установи, безцінні в процесі одужання хворого після операції. Широкий спектр методів 
лікування, персоналізований план лікування, а також пряме співробітництво з пацієнтом, 
дозволяє досягти мети - повернутися до повної мобільності. 

��
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ARTHROS MEDICAL CENTRE

ul. Chodźki 31
20-093 Lublin
Tel.: +48 500 202819
e-mail: rezerwacja@gabinetyarthros.pl 
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baldinelli – це мережа магазинів медтехніки по всій Україні, яка була заснована в італії 
в 1860 році. в Україні мережа з’явилась в 2013 році, а на початок 2017 року вже налічує 
8 магазинів.

Запорукою стрімкого зростання компанії є в першу чергу дбайливе ставлення до 
покупців, високий рівень підготовки консультантів та широкий асортимент товарів для 
здоров’я та реабілітації.

на сьогоднішній день на вітринах магазину та на офіційному сайті компанії baldinelli.ua 
нараховується більше 150 провідних вітчизняних та світових брендів таких як oSD (італія), 
Progeo (італія), Roho (сШа), Sano (австрія), Ca-mi (італія), Anatomic help (Греція), tenortho 
(італія), herdegen (Франція), Carpenter (Франція), Alu Rehab (норвегія), алком (Україна), 
новатор (Україна), єко Матера (Україна),  Foot Care (Україна), Ляпко (Україна).

��
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BALDINELLI 
МереЖа МаГаЗинів МеДтехніки

вул. Дороша, 10
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2539690
 (067) 3272047
email: info@baldinelli.ua
www.baldinelli.ua
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виробник сучасного програмного забезпечення на основі веб-технологій для сектора 
охорони здоров’я. Фірма зобов’язана своїм високим становищем на ринку - комплексній 
пропозиції, яка містить у собі електронні записи пацієнтів, інформаційну систему лікарні 
та інформаційну систему радіології. рішення фірми Cgm використовується в найбільших 
приватних медичних мережах і більше ніж в 150 лікарнях в країні і за кордоном.

��
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COMPUGROUP MEDICAL POLSKA

ul. Do Dysa 9 
20-149 Lublin
Tel.: +48 81 4442015
e-mail: kontakt.pl@cgm.com
www: www.cgm.com
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Delta medical – один з провідних операторів фармринку України із майже 20-річним 
досвідом роботи у наданні повного спектру послуг, пов’язаних з просуванням товарів від 
виробника до кінцевого споживача: реєстрація, розробка та впровадження маркетингової 
стратегії, дистрибуція, логістика, фармаконагляд. 

компанія представляє більше 300 інноваційних продуктів від понад 40 всесвітньо 
відомих виробників: лікарські препарати, товари медичного призначення, косметику, дієтичні 
добавки, медичне обладнання. одним із досягнень останнього часу стало виведення на 
ринок України лінійки селективних симбіотиків probioSWiSS від SChonen (Швейцарія) на 
основі Lactobacillus rhamnosus gg (Lgg®).  ці лактобактерії вважаються еталоном серед 
пробіотичних штамів та мають найбільшу доказову базу щодо ефективності використання 
в лікуванні різноманітних патологічних станів, в тому числі захворювань шкіри.

DELTA MEDICAL

вул. Чорновола, 43,  
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: (044) 5933355
Факс: (044) 5933354
e-mail: info@deltamedical.com.ua
www.deltamedical.com.ua
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DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.

Столичне шосе, 103, 
БЦ «Європа», 11 поверх, офіс 11 Б, 
м. Київ, 03131, Україна
Тел.: (044) 2075197, 
 (095) 2711069
e-mail: Olga.Viaznykova@drreddys.com
www.drreddys.com,
www.drreddys.ru

Група компаній Др. редді’с є однією з лідируючих світових генеричних фармацевтичних 
компаній, що представлена у більш ніж 100 країнах. Продукція компанії Др. редді’с 
продається у всьому світі, проте основний акцент своєї діяльності робиться на ринки індії, 
сШа, європи, України та росії.

 виробництво групи налічує 16 виробничих підприємств світового класу, 9 з яких 
регулярно проходять перевірки управління з контролю якості харчових продуктів та 
лікарських засобів сШа (FDA). виробляючи за рік 9 мільярдів таблеток/капсул, виробничий 
центр Др. редді’с є одним із найбільших в азії.

Заводи-виробники спроектовані для обслуговування широкого спектру технологій
виробництва: пероральні продукти, ін’єкційні препарати, препарати місцевої дії, 

інгалятори, цитотоксичні, гормональні і інші готові продукти.
компанія Др. редді’с повністю дотримується нормативів систем контролю та 

забезпечення якості лікарських засобів кожної з країн до якої здійснюється ввезення 
продукції.

У групі компаній Др. редді’с діє глобальна антикорупційна політика, що забороняє 
корупцію у будь-якій формі – прямо або посередньо пропагуючи відношення нульової 
толерантності корупції у всьому світі незалежно від локальної ділової практики.

Місією Др. редді’с є створення доступних та інноваційних лікарських засобів для 
лікування людей, оскільки здоров’я не може чекати. Додаткову інформацію можна отримати 
за адресою в мережі інтернет http://www.drreddys.com/ або http://www.drreddys.ru/.
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Dr. Reddy’s is one of the world’s leading generic pharmaceutical companies represented in 
more than 100 countries. Products of Dr. Reddy’s are sold across the world, but key markets 
of the Company include india, USA, europe, China, Ukraine and Russia. Dr. Reddy’s has 16 
world class manufacturing facilities, 9 of which are inspected on permanent basis by USFDA. 
With a capacity of manufacturing 9 billion tablets / capsules per annum, the Dr.

Reddy’s production center is one of the biggest in Asia. manufacturing facilities are designed 
to service a wide range of manufacturing processes, which inter alia include: oral solids, topical 
preparations, inhalation devices, cytotoxic, hormonal and other finished dosage formulations.

Dr. Reddy’s fully adheres to the regulatory standards of medicinal products and quality 
assurance system of each country for which these products are exported.

A global anticorruption policy is effective in Dr. Reddy’s group of Companies, which prohibits 
corruption in any form – either expressly or by implication, promoting zero-tolerance with respect 
to corruption in any region of the world irrespective of local business environment.

Dr. Reddy’s mission is accelerating access to affordable and innovative medicinal products, 
because we believe good health Can’t Wait. Please use the following links to obtain additional 
information:

http://www.drreddys.com/  or http://www.drreddys.ru/

DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.

103, Metropolitan highway, 
off. 11 B, 11th Floor, BC «Europe», 
03131, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2075197, 
 +380 95 2711069
e-mail: Olga.Viaznykova@drreddys.com
www.drreddys.com, 
www.drreddys.ru
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eres medical Sp. z o.o. is a company with over 20 years of experience in the area of medical, 
rehabilitation and spa equipment. From the very beginning we have focused on meeting our 
clients’ needs, offering professional consulting and complete equipment for their facilities.

eres medical Sp. z o.o. це фірма з понад 20-річним досвідом в медичній, реабілітаційній 
та SPA галузях. від початку своєї діяльності докладаємо усіх зусиль, аби відповідати 
очікуванням наших клієнтів у галузі комплексного устаткування різноманітних установ 
медичним, реабілітаційним та SPA обладнанням.

��
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ERES MEDICAL

Płouszowice Kol. 64B
21-008 Tomaszowice
Tel.: +48 81 5020070
www: www.eresmedical.com.pl 
e-mail: info@eresmedical.com.pl
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Професійна фармацевтична компанія. У портфоліо фірми знаходяться харчові добавки 
найвищої якості, які мають клінічні випробування.  компанія починає створювати їх з розробки 
рецептів через ряд досліджень, аналізів, консультації з видатними біотехнологами, а також 
з ключовими лідерами думки, закінчуючи виробництвом, розподілом і продажем.

��

ESTABLO PHARMA SP. Z O.O.

ul. Wojciechowska 9B/9
20-704 Lublin
Tel.: +48 81 4415160
e-mail: : office@establopharma.com
www: www.establopharma.com

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ
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HUNGAROSPA  
HAJDúZOBOSZLÓ

Szent Istvá park 1-3,  
Hajdúzoboszló 4200, Hungary
Тел.: (00-36) 52/558558
Факс: (00-36) 52/360039
e-mail: info@hungarospa.hu
www.hungarospa.hu

hungarospa hajdúzoboszló є найбільшим спа-комплексом європи.
У термальних ванн повний пакет терапії, який можна запропонувати, крім медичного 

спостереження.
Aqua-Palace запрошує всіх членів сім’ї протягом року. вода-палац пропонує ексклюзивні 

басейни, дитячий світ, світ сауни і широку гаму оздоровчих і фітнес-послуг.
У 13 басейнів в повітряної ванни відкритою користуються великою популярністю серед 

відвідувачів. найбільше відчуття стренді є «середземноморський» басейн.
Перший аквапарк в Угорщині можна знайти в районі курорту, з 15 різними гігантськими 

гірками.

��
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the hungarospa hajdúzoboszló is the largest spa complex of europe.
in the thermal bath complete therapy packages can be requested besides medical 

supervision.  
the Aqua-Palace  welcomes all family members through the year. the water-palace offers 

exclusive  pools,  children’s world, sauna world and a  wide scale of wellness and fitness 
services. 

the  13 pools in the open air bath are highly popular among visitors.  the strand’s greatest 
sensation is the „mediterranean” pool.  

hungary’s first Aquapark can be found in the area of the spa, with 15  different giant 
slides.

HUNGAROSPA HAJDúZOBOSZLÓ

1-3, Szent Istvá park 
4200, Hajdúzoboszló, Hungary
Phone: (00-36) 52/558558
Fax: (00-36) 52/360039
e-mail: info@hungarospa.hu
www.hungarospa.hu
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LA ROCHE-POSAY
ЛаБораторіЇ

вул. М. Грінченка, 4, 
м. Київ, 03038, Україна
Тел.: 0-800-508-808 (Інфолінія La Roche-Posay)
www.laroche-posay.ua

Лабораторії La Roche-Posay [Ля  рош-Позе]  понад 40 років тісно співпрацюють з більш 
ніж 25 000 дерматологами у всьому світі, розробляючи засоби догляду та макіяжу. Засоби 
La Roche-Posay спеціально створені для щоденного догляду за чутливою шкірою. Головним 
компонентом засобів La Roche-Posay є термальна вода, що має заспокоюючи властивості 
та  природно збагачена селеном – потужним антиоксидантом. La Roche-Posay – перший 
термальний дерматологічний центр в європі. 

Для розробки засобів Лабораторії La Roche-Posay використовують ретельно 
відібрану обмежену кількість інгредієнтів в оптимальних дерматологічних концентраціях 
у відповідності до суворих вимог фармацевтичної безпеки та ефективності.  Усі засоби 
проходять клінічні дослідження під дерматологічним контролем на чутливій та схильній 
до атопії шкірі на базі відомих наукових центрів та клінік європи та світу. 

La Roche-Posay - краще життя для чутливої шкіри.
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For over 40 years, La Roche-Posay has worked with over 25,000 dermatologists worldwide 
to invent skincare and make-up products that meet their needs and requirements. For every 
skin need, La Roche-Posay therefore provides a suitable skincare and make-up solution to 
transform the daily life of even sensitive skin every day.

La Roche-Posay Laboratoire develops skin care products with La Roche Posay thermal 
Spring water, naturally antioxidant, soothes and softens the skin with a unique concentration of 
selenium. its clinically proven results have made it today, the top european center of thermal 
dermatology. 

La Roche-Posay is a reference in the development of minimalist formulas dedicated to 
sensitive skin. A rigorous selection of beneficial concentrated active ingredients is carried out, 
excluding any potentially irritating ingredients. La Roche-Posay products are dermatologist 
tested on atopic or reactive skin allergies on the base of leading scientific centers and clinics in 
europe and throughout the world. 

LA RoChe PoSAY - a better life for sensitive skin

LA ROCHE-POSAY
LAboRAtoRieS

4-v, Mykoly Grinchenka St., 
03038, Kyiv, Ukraine
Phone: 0-800-508-808 (Іnfoline La Roche-Posay)
www.laroche-posay.ua
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Дезінфекція, професійні засоби чистоти польського виробництва.

��
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MEDI-SEPT SP. Z O.O.

Konopnica 159 c,
21-030 Motycz, Polska
Tel.: + 48 81 5352226
e-mail: export@medisept.pl
www.medisept.pl
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компанія займається оптовою та роздрібною торгівлею товарів медичного призначення, 
медичних інструментів та приладів. 

являється офіційним дистриб’ютором  інноваційної системи topClosure, cистем 
компресійної терапії Lympha press mego Afek, медичного інструментарію Falcon, та ін.

MIRMED

пр-т Голосіївський, 30-В
м.Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 3609333
 (044) 5250962 
e-mail: info@sulfakrilat.com.ua  
http://dentaum.com.ua

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ
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компанія Rh – команда спеціалістів, яка вже 10 років постачає високоякісне медичне 
обладнання провідних світових брендів toshiba, Siemens, medison, Philips, general electric 
та ін.

компанія Rh пропонує широкий асортимент обладнання :
- стаціонарні та портативні УЗД апарати;
- УЗД датчики до сканерів;
- ендоскопічне обладнання;
- лазерні коагулятори.

RH
коМПанія

вул. Рівненська, 5 А, 
м. Чернівці, 58000, Україна
Тел.: (0372) 909190,
 (098) 1010483,
 (095) 5525796
e-mail: rh.net.ua@gmail.com
http://rh.net.ua/
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Лікарня на  914 ліжок, розміщених у 33 відділеннях.  
Пропонуємо медичні послуги:  
ортопедія
неврологія 
кардіологія
кардіохірургія
отоларингологія  
акушерство і гінекологія
хірургія судин,
Променева терапія.   

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 
4 w LUBLINIE

ul. Jaczewskiego 8 
20-954 Lublin 
Tel.: +48 81 72442 
www.spsk4.lublin.pl 
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl
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Пропонує  багато атракцій для вашого здоров’я і самопочуття: басейни, сауни, масаж, 
процедури по догляду, ресторан, тренажерний зал і фітнес.

SPA orkana сприяє здоровому й активному способу життя.

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

SPA ORKANA

2 Saszerow Str., (corner of Orkana), Lublin
Tel.: + 48 81 4754875, 
www.spaorkana.pl



39 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

великий педіатричний центр в центрально-східній Польщі. Лікарня має 411 ліжка, які 
знаходять ся в 19 високоспеціалізованих клінік -відділеннях. Поліклініка, в рамках якої 
працює 24 спеціалізовані консультації.

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

THE UNIVERSITY CHILDREN’S HOSPITAL

ul. prof. Antoniego Gębali 6 
20-093 Lublin
www: www.usdlublin.pl
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науково-виробнича фірма нвФ VD mAiS з 2000 року є офіційним дистриб’ютором в 
Україні всесвітньо відомої в галузі охорони здоров’я корпорації Abbott (підрозділ Abbott 
Diabetes Care, сШа) і представляє на ринку України засоби контролю діабету. інноваційні 
продукти від Abbott – глюкометри FreeStyle optium і FreeStyle optium neo дозволяють легко 
і точно визначати рівень глюкози та кетонів у крові.

крім того нвФ VD mAiS має власне виробництво електронних модулів яке сертифіковано 
на відповідність міжнародним стандартам iSo 9001:2015,  iSo 14001:2015, iSo/tS 
16949:2009  та iSo 13485:2003 (для медичного приладобудування).

VD MAIS
наУково-вироБниче ПіДПриєМство

вул.  Михайла  Донца, 6, 
м. Київ, 03061, Україна
Тел.: (044) 2202010, 
 (044) 4992989
e-mail: S.yakovlev@vdmais.com.ua
www.vdmais.kiev.ua
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Лікарня Weiss Klinik Scanmed – один з провідних офтальмологічних центрів в Польщі, 
присутній на ринку з 2005 року. Лікарня спеціалізується на діагностиці та офтальмологічних 
операціях - зокрема, хірургічне лікування косоокості та ністагму, лазерна корекція зору, 
катаракта та інші офтальмологічні захворювання у дорослих і дітей.

Досконале та сучасне обладнання, висококваліфікований персонал дають змогу 
ефективного і безпечного лікувати різні видів захворювань, зокрема: короткозорість, 
далекозорість, астигматизм, вищого порядку аберації, катаракти, глаукоми та захворювань 
сітківки.

наші лікарі виконали більше 3 000 лазерного лікування і близько 8 000 операцій 
катаракти, глаукоми, операція склоподібного тіла (операції вітреоретинальних) і 
відшарування сітківки.

кабінети лікарів та операційні зали лікарні Weiss Klinik Scanmed оснащені сучасним 
обладнання та медичною технікою. Для лазерного лікування очних захворювань, наші 
лікарі використовують високоякісні лазері YAg , Argon. Ми використовуємо найновішу 
технологією - лазер для корекції дефектів зору zeiss mel 80. 

Лікарня Weiss Klinik Scanmed надає такі послуги:
- Лазерна корекція дефекти зору
- Лікування катаракти
- Лікування глаукоми
- Лікування косоокості
- Лікування AmD
- Лазерна капсулотомія nD YAg 
- irydektomiа лезерем nD YAg

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

wEISS KLINIK SCANMED
Лікарня

 вул. Вієйська, 4
41-503, м.Хожув, Польща
Тел.: + 48 32 24597 63 або 64
e-mail: rejestracja@weissklinik.pl
http://weissklinik.pl/
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сучасний медичний центр, який, крім високої якості обслуговування, гарантує своїм 
пацієнтам пошанування їхніх прав. 

Пацієнти центру – жителі європи (м.ін. великобританія, ірландія, Україна), африки 
(нігерія) та інших країн європи та світу. 

чому закордонні пацієнти вибирають Żagiel med?
- Żagiel med – це понад 150 досвідчених  лікарів і більше ніж 100 осіб досвідченого 

медичного персоналу: медсестри, техніки. Багато з них володіють досвідом роботи 
закордоном. 

- акцент на безперешкодний доступ до інформації, лікарський і допоміжний персонал 
розмовляє англійською. 

- Медична документація, за бажанням пацієнта, перекладається мовою, якою він  
володіє.

- надаються поради і підтримка для сім’ї хворого. 
- Близьким пацієнтів надається допомога в організації ночівлі, харчування, готелю i 

інших потреб.
- центр шанує право наших пацієнтів на отримання інформації, пошану, особисту 

гідність, люб’язність та комфорт.
- надається пацієнтам підтримка в організації приїзду.
«Żagiel med» спеціалізується на:  • Загальній хірургії • Баріатричній хірургії • судинній 

хірургії • Пластичній хірургії • ортопедії • Гінекології • отоларингології • Урології • косметична 
хірургія: обличчя, груди, живіт

як домовитися нa операційне лікування в Żagiel med?
1. надішліть нам, будь ласка, медичну документацію на електронну пошту: tetmajera@

zagielmed.pl вписуючи в заголовку: PACJent zAgRAniCA
2. Протягом 10 робочих днів ми надішлемо вам нашу пропозицію операційного лікування 

разом із пропонованими термінами.
3. Ми попросимо повідомити нас про ваше ставлення до нашої пропозиції протягом 

наступних 10 днів. 
контакт: 
Żagiel med, Лікарня i амбулаторія, Lublin, ul. tetmajera 21, Patrycja Kamińska: +48 697 

970 014, www.zagielmed.pl, tetmajera@zagielmed.pl
Піклуємось про сімейну і теплу атмосферу. вважаємо, що кожна людина, яка відвідує 

наш центр має право відчути звичайну людську небайдужість

ŻAGIEL MED

ul. Tetmajera 21
Lublin
Tel.: +48 81 4410850
e-mail: info@zagielmed.pl
www.zagielmed.pl
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аББот лаБоРатоРІС гМБХ
ПреДставництво в УкраЇні

вул. Жилянська, 110, 2 поверх, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 4986080
Факс: (044) 4986081
www.abbott.com

Abbott – глобальна компанія, яка покращує життя, створюючи продукти і технології в 
усіх галузях охорони здоров’я. З портфелем провідних пропозицій в області діагностики, 
медичного обладнання, дитячого та медичного харчування, а також визнаних на ринку 
фармацевтичних препаратів, Abbott обслуговує клієнтів в більш ніж 150 країнах; штат 
компанії складає близько 70 000 співробітників.
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Abbott is a global healthcare company devoted to improving life through the development 
of products and technologies that span the breadth of healthcare. With a portfolio of leading, 
science-based offerings in diagnostics, medical devices, nutritionals and branded generic 
pharmaceuticals, Abbott serves people in more than 150 countries and employs approximately 
70,000 people.

ABBOTT LABORATORIES GMBH
RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine

110, Gyljanska St., 
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4986080
Fax: +380 44 4986081
www.abbott.com



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

аДаМЕД
тов ПоЛьща ПреДставництво  
«ПаБ’яницький  ФарМацевтичний  
ЗавоД ПоЛьФа с.а.»

вул. Редутна, 10, 
м. Київ, 01015, Україна
Тел.: (044) 2805716
www.adamed.com.pl/ua

Група адамед була заснована в 2010 році та включає декілька компаній: адамед (рік 
заснування – 1986), Паб’яніцький фармацевтичний завод Польфа та адамед консьюмер 
хелскеа.

адамед першою серед польських фармацевтичних компаній започаткувала пошук 
інноваційних лікарських засобів. сьогодні динамічний розвиток проектів Групи адамед 
можливий завдяки передовій технічній базі – компанія працює із однією з перших 
біотехнологічних і біоферментаційних ліній у Польщі, має власну лабораторію gmo, панель 
nih (панель ракових клітинних ліній), розроблену американським національним інститутом 
раку, яка використовується для проведення досліджень протипухлинних молекул.

компанія має 94 патенти у фармацевтичній галузі. на сьогодні в портфелі Групи адамед 
більше 250 найменувань. Продукція Групи адамед відповідає найвищим стандартам 
єс.

експортна діяльність компанії розпочалася в 2003 році, сьогодні продукція компанії 
представлена на 60 ринках світу (іспанія, Португалія, Фінляндія, чехія, словаччина, Данія, 
румунія, Україна, Угорщина, Монголія, в’єтнам, турція та інші).
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in 2010, Adamed group was founded, consisting of: Adamed, Pabianickie zakłdy 
Farmaceutyczne Polfa (foundation year - 1986) and Adamed Consumer healthcare.

Adamed became the first Polish pharmaceutical company to initiate research into 
innovative drugs. the dynamic development of Adamed group’s products is made possible 
by advanced technological infrastructure - company operates one of the first biotechnological 
and biofermentation lines in Poland, has own gmo lab, a nih panel (a panel of cancerous 
cell lines, designed by the American national Cancer institute, used to conduct research of 
anticancer particles.

the company has 94 patents in the pharmaceutical industry. today Adamed group’s portfolio 
of more than 250 items. Adamed group’s products meet the highest eU standards.

Adamed began exporting its products in December of 2003 and now Adamed products 
are currently available in 60 markets (Spain, Portugal, Finland, Slovakia, Denmark, Romania, 
Ukraine, hungary, mongolia, Vietnam, turkey etc.).

ADAMED 
SP. z o.o PoLAnD. the RePReSentAtiVe oFFiCe 
«PAbiAniCKie zAKłDY FARmACeUtYCzne PoLFA S.A»

10, Redutna Str.,
01015, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2805716
www.adamed.com.pl/ua
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алЬЦІоНа
наУково-вироБнича ФірМа

вул. Ванди Василевської, буд. 4, 
м. Київ, 04116, Україна
Тел.: (050) 3550558, 
 (066) 5737394,
 (093) 5809669
Тел./Факс: (044) 2363588
e-mail: alciona@ukr.net
www.apvua.com,
www.alciona.top

Проектування та розробка виготовлення універсальних апаратів дозованого витягування 
хребта та суглобів.

комплекти апаратів підводного витягування –«альціона» призначені для розширення 
функціональних можливостей відділень водних процедур клінічних санаторіїв, 
реабілітаційних центрів та інших медичних установ та відновлювальних центрів.

випускаються модифікації, комплектів «аЛьціона», можна встановлювати в 
медичних і плавальних басейнах, а також в будь-яких кабінетах водних процедур у вигляді 
вертикальних міні-басейнів і ванн горизонтального типу. Моделі автономних комплектів-
компактні, займають мало місця, вони надійні і зручні в експлуатації, легко миються, мають 
можливість регулювання температурного режиму процедури, не мають гир і дозволяють 
плавно збільшувати і зменшувати навантаження, проводити витягування в радонових, 
хлоридно-натрієвих, йод-бромних вод, що посилює терапевтичний ефект.
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Design and development of manufacturing universal devices dosed traction of the spine 
and joints

Sets devices underwater traction – «Alcione» designed to extend the functionality of the offices 
of water treatments clinical sanatoriums, rehabilitation centers and other medical institutions 
and rehabilitation centers.

Produced modification kits “ALCione”, can be installed in medical and swimming pools, as 
well as any offices of water procedures in the form of vertical mini-pools and baths is a horizontal 
type. model of Autonomous sets-a compact, occupy little space, they are reliable and easy to 
use, easy to clean, have the ability to control the temperature regime of the treatments do not 
have weights and allow you to smoothly increase and decrease the load, to hold traction in 
radon, sodium chloride, iodine-bromine water, which enhances therapeutic effect.

ALCIONE LLC 
SCientiFiC - PRoDUCtion FiRm

4, Vanda vasilevska st.,
04116, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3550558, 
 +380 66 5737394, 
 +380 93 5809669
Phone/Fax: +380 44 2363588
e-mail: alciona@ukr.net
www.apvua.com,
www.alciona.top
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аСоЦІаЦІя МЕДИЧНого  
тУРИЗМУ

вул. Микільсько-Слобідська, 1а, оф.76
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: (050) 3301008
Факс: (044) 5410979
e-mail: uamtoffice@gmail.com
www.uamt.com.ua

Українська асоціація Медичного туризму (УаМт) є некомерційною організацією, 
діяльність якої спрямована на підвищення рівня медичної допомоги та розвиток медичного 
туризму України.

УаМт є членом global healthcare travel Council (ghtC)  та представлена в Громадській 
раді при МоЗ України (комітет з питань міжнародного співробітництва та медичного 
туризму).
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the Ukrainian Association of medical tourism (UAmt) is a nonprofit organization, the main 
aims of which are: raising level of the healthcare and medical tourism development.

UAmt is a member of the global healthcare travel Council (ghtC) and preresented at the 
Public Council under the Ukrainian ministry of health (Committee on international Cooperation  
and medical tourism).

EXHIBITORS

UKRAINIAN ASSOCIATION OF MEDICAL TOURISM

02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3301008
Fax: +380 44 5410979
e-mail: uamtoffice@gmail.com
www.uamt.com.ua
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БІо тЕСт МЕД
наУково-вироБниче  
ПіДПриєМство

вул. Лобановського, 10-Б , 
м. Київ, 03151, Україна
Тел.: (044) 2411278, 2484625, 2422865, 2422734,2422237,  
           2425367
e-mail: info@biotestmed.com
www. biotestmed.com

компанія Біо тест Мед рада запропонувати вашій увазі продукцію світових та 
вітчизняних виробників для комплексного забезпечення медичних закладів та лабораторій. 
У наш асортимент входять: вакуумні системи для забору крові, шовний матеріал, засоби 
для дезінфекції, одноразовий хірургічний інструментарій, меблі для мед. закладів і 
лабораторій, хроматографи та спектрометри, набори для проведення іФа, набори для 
проведення біохімічних досліджень, обладнання для лабораторій
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Company bio test med is glad to offer to your attention production of world and domestic 
manufacturers for medical facilities and laboratories.

our product line includes: vacuum systems for blood collection, suture material, disinfectants, 
disposable surgical instruments, medical and laboratory furniture, spectrometers and 
chromatographs, kits for eLiSA, kits for biochemical studies, laboratory equipment.

BIO TEST MED LTD

10 B, Lobanovskogo Ave, 
03151, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2411278, 2484625, 2422865, 2422734,  
   2422237, 2425367
e-mail: info@biotestmed.com
www. biotestmed.com
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БІоДЕРМа
ДерМатоЛоГична ЛаБораторія
ПреДставництво в ЗахіДній УкраЇні

вул. Менцинського 3/9, 
м. Львів, 79007, Україна
Тел./Факс: (032) 2422065
e-mail: lvov@centus.com.ua

Лабораторія Біодерма була заснована у 1978 році, як фармацевтична лабораторія. 
вона спеціалізувалась на виробництві мазевих основ лікарських препаратів, що 
виготовляються за рецептом лікаря, і користувалась великою популярністю в європі. З 
1985 року лабораторія пропонує дерматокосметичні засоби для профілактики і лікування 
різних захворювань шкіри.

 на сьогоднішній день у Франції лабораторія Біодерма займає 2-е місце за кількістю 
виписаних рецептів лікарями-дерматологами, 3-е місце по спонтанним згадкам у ході 
конференцій, а також входить в першу десятку французьких парафармацевтичних 
лабораторій.
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the laboratory bioderma was established in 1978 as a pharmaceutical laboratory. it 
specializes in producing ointment bases medicines produced by prescription, and enjoyed 
great popularity in europe. Since 1985, the laboratory offers dermatokosmetychni means for 
the prevention and treatment of various skin diseases.

today, the French laboratory bioderma occupies second place in the number of prescriptions 
issued by doctors, dermatologists, 3rd place in spontaneous mention during the conference 
also included in the top ten French laboratories parafarmatsevtychnyh.

10
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BIODERMA
LAboRAtoiRe DeRmAtoLogiqUe
RePReSentAtiVe in WeSteRn UKRAine

3/9, Menzinsky Str.
79007, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2422065
e-mail: lvov@centus.com.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

компанія БіоМеД створена у 1989 році та здійснює поставки фізіотерапевтичного, 
кардіологічного, операційного, ендоскопічного, лабораторного, стерилізаційного та багато 
іншого обладнання. 

на стенді  ви матимете змогу ознайомитися з медичним обладнанням, яке вже добре 
зарекомендувало себе і користується незмінним успіхом в медичних закладах України, так 
і з новинками та інноваційними технологіями, використаними в оновленому асортименті 
нашої компанії, а саме:

- наркозно-дихальні апарати;
- апарати ШвЛ для дітей та дорослих;
та багато іншого обладнання, від бюджетного до експертного класу, що задовольнить 

потреби будь якого медичного закладу .

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

БІоМЕД лтД
товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю

пров Палладіна, 25, 
м. Київ, 03164, Україна
Тел.: (050) 4141442
Тел./Факс: (044) 4225566
e-mail: info@biomed.ua
www.biomed.ua
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БIШоФIт MG ++

вул. Гончара, 19-а, оф. 206, 
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.: (050) 7158626, 
 (097) 1087017
Тел./Факс: (0532) 582244
e-mail: management@ekobiz.info.ua
www.ekobiz.info.ua

компанія «екобіз», власник тМ «Бішофіт mg ++», тМ «целебная ванна», тМ «Магній 
норма» є лідером у виробництві препаратів для людей, що піклуються про своє здоров’я 
та красу свого тіла. Під маркою «ekobiz» створені серії препаратів професійного рівня 
для медичних (відновне лікування, санаторна реабілітація) і естетичних цілей (фітнес 
центри, сПа-салони). 

Безпечність та якість продукції компанія «екобіз» підтверджена міжнародним 
сертифікатом iSo 22716: 2007 «належна виробнича практика (gmP).

найважливіші характеристики серій:
- ефект природного джерела примножений досвідом професіоналів;
- відсутність синтетичних інгредієнтів, фарбників і ароматизаторів;
- взаємно посилююча дія активних інгредієнтів, спрямована на досягнення 

максимального результату.
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the company «ekobiz» owner tm «bishofit mg ++», тМ «healing bath»,  tm «magnesium 
norm»,  is an expert in the production of drugs for people who care about their health and 
beauty of their bodies. Under the brand name «ekobiz» created a series of professional level 
products for medical (restorative treatment, sanatorium rehabilitation) and aesthetic purposes 
(fitness center, spa).

Safety and quality of eKobiz company products are proved by international certificate …. 
«good manufacturing Practice» (gmP).

the most important characteristics of the series:
- the effect of a natural source bishofit Poltava deposit, augmenting the experience of 

professionals;
- Preparations do not contain synthetic ingredients, colorings and flavorings;
- Synergistic action of active ingredients designed to achieve maximum results.

BISHOFIT MG ++

19-a Honchar Str., office 206, 
36039, Poltava, Ukraine
Phone: +380 50 7158626,
 +380 97 1087017
Phone/Fax: +380 532 582244
e-mail: management@ekobiz.info.ua
www.ekobiz.info.ua
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БоРЩагІВСЬкИЙ ХІМІко-ФаРМаЦЕВтИЧНИЙ 
ЗаВоД
Приватне акціонерне товариство нвц

вул. Миру, 17, м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 5054123 (консультація)
Факс: (044) 2054124
www.bhfz.com.ua

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод є одним з лідерів фармацевтичної 
галузі України з досвідом роботи понад 65 років, що успішно виробляє оригінальні, 
генеричні, фітохімічні лікарські препарати, а також синтезує активні фармацевтичні 
субстанції для власного виробництва ліків. Близько 30% продукції є інноваційними та 
оригінальними лікарськими засобами розробленими науково-виробничим центром заводу. 
Підприємство виробляє більше 120 найменувань лікарських засобів у різних терапевтичних 
напрямках.

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод є соціально-орієнтованим підприємством, 
що виготовляє життєво-необхідні препарати.

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод - вітчизняне, сучасне підприємство, яке 
першим в Україні повністю впровадило європейські стандарти: з якості (gmP, iSo 9001), 
дистрибуції (gDP), екологічного менеджменту (iSo 14001), охорони здоров’я та безпеки 
праці (ohSAS 18001), соціальної відповідальності (SA 8000) у функціонуючу інтегровану 
систему якості.
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borschagivs’ky chemical-pharmaceutical plant is one of the leaders of the pharmaceutical 
industry in Ukraine with more than 65 years’ working experience. it successfully produces 
original, generic, phytochemical drugs and also synthesize active pharmaceutical substance 
for domestic production of medicines. About 30% of products are innovative and original drugs 
developed by research and production center of the plant. the company produces more than 
120 kinds of drugs in different therapeutic areas.

borschagivs’ky chemical-pharmaceutical plant is a social oriented company that produces 
essential medicines.

borschagivs’ky chemical-pharmaceutical plant - domestic, modern enterprise, which was the 
first in Ukraine that fully implemented european standards: quality (gmP, iSo 9001), Distribution 
(gDP), environmental management (iSo 14001), Public health and Safety (ohSAS 18001), 
Social Responsibility (SA 8000) into a functional integrated quality system.

BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL 
PLANT
ReSeARCh AnD PRoDUCtion CenteR, PUbLiC JSC

17, Myru St., 03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5054123 (consultation)
Fax: +380 44 2054124
www.bhfz.com.ua
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ВолСМаРт

Харківське шосе, 48, 
м. Київ, 02160, Україна
Тел.: (044) 5875831
e-mail: info@volsmart.com.ua
www.volsmart.com.ua

тов волсмарт – виробничо-торгова компанія в сфері ортопедії та медтехніки. 
компанія волсмарт представлена на ринку України торговими марками: 
тМ «Footcare» http://footcare.ua/ – ортопедична продукція по догляду за стопою: 

ортопедичні устілки, підпяточники, силіконові вставки та інші види продукції по догляду 
за стопою;

тМ «ortop» http://ortop.com.ua/ – ортопедичні бандажі, корсети, наколінники, ортези 
та багато іншого;

тМ «thuasne»  http://thuasne.com – ортези та бандажі;
тМ «Lipoelastic» http://lipoelastic.com/ – медичний компресійний трикотаж;
тМ «Spagel» http://spagel.com.ua/ – зволожуючі рукавички і шкарпетки.
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Volsmart LLC – is manufacturer and trading company in the field of orthopedics and medical 
equipment.

Company Volsmart is represented in Ukraine by following trademarks:
tm «Footcare» http://footcare.ua/ – orthopedic products for footcare, orthopedic insoles, 

heel cups, silicone pads, forefoot inserts and other footcare products;
tm «ortop» https://ortop.com.ua/ – orthopedic bracing and supports, compression and 

elastic bandages;
тМ «thuasne» http://thuasne.com  – orthopeadic products;
tm «Lipoelastic» http://lipoelastic.com/  – medical compression stockings;
tm «Spagel» http://spagel.com.ua/ – moisturizing gloves and socks.

VOLSMART LLC

48, Kharkivske avenue, 
02160, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5875831
e-mail: info@volsmart.com.ua
www.volsmart.com.ua
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гЕМоПлаСт
Пат

вул. Маяковського, 57, 
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, Україна
Тел.: (04849) 31562/02
e-mail: secretary@hemoplast.ua
www.hemoplast.ua

Пат «Гемопласт» виробляє одноразову медичну полімерну продукцію: пристрої Пк/
вр/вк; шприци інсулінові 0,5 мл (U-100) та 1 мл (U-40 та U-100); шприци ін`акційні 2 мл, 
5мл, 10мл, 20мл, 50мл, 100мл; катетери внутрішньовенні; інші зонди і катетери; вироби 
для медико-лабораторних досліджень тощо.

Уся продукція сертифікована на відповідність iSo 9001:2008 та iSo 13485:2003, 
продукція має право маркування знаком Ce.
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Company produces disposable medical polymer products:  transfusion/infusion sets; insulin 
syringes 0,5 ml (U-100), 1 ml (U-40 and U-100); injection syringes; i.V. Cannulas; other probes 
and catheters; goods for medical-laboratory researches etc.

JSC hemoplast corresponds to requirements iSo 9001:2008 and iSo 13485:2003; Ce 
marking

HEMOPLAST JSC

57 Mayakovskogo Str, 
67700, Bilgorod-Dnistrovskiy, Ukraine
Phone: +380 4849 31562/02
e-mail: secretary@hemoplast.ua
www.hemoplast.ua
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голДЕН-ФаРМ
Приватне ПіДПриєМство

вул. Магнітогорська, 1, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел./Факс: (044) 5590102, 5011177
Факс: (044) 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua

ПП «ГоЛДен-ФарМ» є лідером українського ринку з дистрибуції і просуванню власних 
ексклюзивних інноваційних брендів: лікувальної косметики, товарів спеціального дієтичного 
призначення, фітопродуктів і товарів для здоров’я.
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Private enterprise «goLDen FARm» is the leader of Ukrainian market in the distribution and 
promotion of its exclusive innovative brands: medical cosmetics, products for special dietary 
use, phyto and products for health

GOLDEN-FARM 
PRiVAte enteRPRiSe

1, Magnitogorskaya St., 
02660, Kyiv,, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5590102, 5011177
Fax: +380 44 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua
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ЕкСДІа ПлЮС
тов

проспект Возз’єднання, 15, оф. 605, 
м. Київ, 02160, Україна
Тел.: (044) 2239635
e-mail: exdia@ukr.net
www.exdia.com.ua

спеціалісти ексДіа ПЛюс вже понад 10 років постачають на території України 
високоякісні, точні та доступні діагностичні експрес-тести.

компанія є офіційним та ексклюзивним представником: guangzhou Wondfo biotech 
Co., Ltd (Wondfo) – провідного китайського виробника засобів експрес-діагностики, 
Фактор-МеД – найбільшого російського виробника швидких тестів широко спектру дії. в 
асортименті продукції компанії є смужки, панелі та тест-набори, для виявлення: вагітності, 
овуляції, алкоголю, наркотиків, інфекцій, гастро-, кардіо-, онкомаркерів. цікавим є тест для 
одночасного виявлення в одному аналізі: гепатиту в, гепатиту с, віЛ1/2, сифілісу.
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Specialists of  exDiA PLUS  LLC have been supplying in Ukraine high-quality, accurate and 
rapid diagnostic tests for over 10 years.

the company is the official and exclusive representative: guangzhou Wondfo biotech Co., 
Ltd (Wondfo) – is a leading manufacturer in China for in vitro diagnostic products, FAKtoR-
meD – the largest manufacturer of rapid diagnostic tests in Russia. the company’s product 
range are strips, panels and test kits for pregnancy, ovulation, alcohol, drugs, infections, gastro-, 
cardio, tumor markers and some special test for the visual detection of antibodies of hiV- hCV- 
hbsAg- Syphilis in a single analysis.

15, prospect Vozz’yednannya, office 605, 
02160, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2239635
e-mail: exdia@ukr.net
www.exdia.com.ua

EXDIA PLUS  LLC
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ЕлІтМЕДІка
товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю

вул. Іллінська, 12, оф.27, 
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 3314535
Тел./Факс: (044) 4906610
e-mail: info@elitemedica.com.ua
www.elitemedica.com.ua

тов «еЛітМеДіка» – постачальник якісного, сучасного обладнання і високотехнологічної 
продукції провідних світових виробників. Забезпечує клініки, лікарні, аптеки медичними 
товарами передових зарубіжних – Johnson & Johnson, Aesculap, balton, b.braun, becton 
Dickinson, martin, Rusch, tekno, troge, Sterylab, Vogt medical, Unomedical, 3М і вітчизняних 
виробників. спектр продукції: хірургія, гінекологія, проктологія, урологія, ортопедія, 
травматологія, анестезіологія, стоматологія, реанімація.

торгові марки: JohnSon& JohnSon (ethicon – шовні матеріали, гемостатики, сітки для 
герніопластики; ethicon endo-Surgery - сшиваючі апарати,  ASP – стерилізатори стерад), 
ASAnUS – хірургічний інструмент AnioS, bALton, b.bRAUn, beCton DiCKinSon, 
RUSCh, tRoge, SteRYLAb, Vogt meDiCAL, UnomeDiCAL, ЗМ, Гемопласт, mARtin, 
CooK.
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elitmedica, LLC – supplier of high-quality, modern equipment and high-tech products from 
leading manufacturers. Provides clinics, hospitals, pharmacies, medical goods advanced foreign 
– Johnson & Johnson, Aesculap, balton, b.braun, becton Dickinson, martin, Rusch, tekno, 
troge, Sterylab, Vogt medical, Unomedical, 3m and domestic manufacturers. the range of 
products: surgery, gynecology, proctology, urology, orthopedics, traumatology, anesthesiology, 
dentistry, resuscitation.

trademarks: JohnSon & JohnSon (ethicon – sutures, hemostatics, mesh for hernia repair; 
ethicon endo-Surgery – staplers, ASP – sterilizers Sterrad), ASAnUS - surgical instrument, 
AnioS, bALton, b.bRAUn, beCton DiCKinSon, RUSCh, tRoge, SteRYLAb, Vogt 
meDiCAL, UnomeDiCAL, zm, hemoplast, mARtin, CooK

off. 2712, Illinska St., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3314535
Phone/Fax: +380 44 4906610
e-mail: info@elitemedica.com.ua
www.elitemedica.com.ua

ELITMEDICA LLC
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Фармацевтична компанія «Здоров’я» - флагман вітчизняної фармацевтичної індустрії - сучасне 
високотехнологічне підприємство, рівень виробництва якого відповідає всім міжнародним вимогам, що 
застосовуються до лікарських препаратів.

Фармацевтична компанія «Здоров’я» – це:
• 110-річний досвід роботи.
• компанія, яка входить до тоП-5 найбільш крупних виробників лікарських препаратів в Україні.
• відповідність умов виробництва і системи контролю якості вимогам gmP.
• 5 ділянок сертифікованих по gmP.
- Ділянка по виробництву капсульованих лікарських форм і порошків
- Ділянка по виробництву таблетованих лікарських форм
- Ділянка по виробництву ін’єкційних лікарських форм
- Ділянка по виробництву м’яких, рідких лікарських форм, спреїв і аерозолів
- Ділянка ін’єкційних лікарських засобів в карпулах.
    наявність системи управління підприємством на базі вимог міжнародних стандартів iSo 9001:2008, iSo 

14001:2004.
• висока якість сировини, що закуповується, ефективні технології, навички і досвід співробітників, а головне 

– унікальні за своїми характеристиками, безпечні та зручні в застосуванні лікарські препарати.
• Понад 350 найменувань лікарських засобів всіх фармакотерапевтичних груп.
• компанія, яка вивела на ринок 13 оригінальних лікарських препаратів (апіпрост, Глутаргін, Глутаргін алкоклін, 

інфларакс, кардіоаргінін-Здоров’я, артифлекс, хеппіДерм плюс, Плантаглюцид-Здоров’я, Проалор, Факовіт, 
Фітоліт, Фладекс, Флорисед-Здоров’я).

• Постійні інвестиції в технічне переоснащення і підготовку персоналу.
• інвестиції на розробку нових препаратів, які дозволяють виводити на ринок за рік у середньому 20-30 

препаратів-генериків і 1-2 оригінальних препарати.
• найбільш крупне в Україні фітохімічне виробництво, що випускає рослинні препарати в різних лікарських 

формах.
• виробничі потужності дозволяють випускати на рік 313 млн ампул і 3,8 млн. карпул, 1,35млрд. таблеток, 30 

млн. пакетів порошків, 36 млн. упаковок капсул, 6 млн. балонів аерозолів та балонів/флаконів спреїв, 5,8 млн. 
одиниць готової продукції м’яких лікарських форм (мазі, креми, гелі), 8,3 млн. одиниць готової продукції рідких 
лікарських форм (сиропи, краплі, настої, розчини, суспензії, емульсії, еліксири.)

• третій за обсягом виробник ампульних лікарських засобів в Україні.
• 1500 висококваліфікованих співробітників (дев’ять осіб із науковим ступенем кандидата наук).
• Лідер за обсягами реалізації препаратів в країни снД серед українських виробників.
• Престижні національні та міжнародні перемоги і нагороди.
• активна участь в освітніх проектах: створення кафедри промислової фармації та економіки на виробничій 

базі компанії.
• Участь в різних соціальних проектах:
- Благодійна допомога дітям, (опіка комарівського дитячого будинку-інтернату).
- Допомога православним храмам, виділення коштів на будівництво храму Жен-Мироносиць.
- компанія є титульним спонсором української збірної з вільної боротьби, веде пропаганду здорового способу 

життя, займається організацією і проведенням спортивних чемпіонатів в харкові.

вул. Шевченка, 22, 
м. Харків, 61013, Україна
Тел./Факс: (057) 7199891, 7575554
e-mail: office@zt.com.ua
www.zt.com.ua

ЗДоРоВ’я
ФарМацевтична коМПанія  
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю
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«інново» – це сучасний медичний центр фізичної реабілітації на Західній Україні. У 
нас проходять фізичну терапію пацієнти, які мають ортопедичні порушення, перенесли 
травми або операції на опорно-руховому апараті. в «інново» ми запровадили напрямок 
нейрореабілітації дітей та дорослих з церебральним паралічем, пацієнтів, які перенесли 
мозковий інсульт або мають інші неврологічні порушення. Поруч з фізичною терапією 
спрямуванням нашого центру є медицина болю, яка розглядає біль як хворобу. Ми 
виявляємо причину болю та порушень опорно-рухового апарату і оптимально лікуємо 
больові та рухові розлади.

ІННоВо
МеДичний центр ФіЗичноЇ тераПіЇ  
та МеДицини БоЛю

вул. Василя Стуса, 37,  
м. Львів, 79034, Україна

Доросле відділення
 (032) 2535343
 (098) 1100188
e-mail: info@innovo.lviv.ua

Дитяче відділення
 (032) 2535342
 (068) 0491717
e-mail: info.kids@innovo.lviv.ua
www.innovo.lviv.ua
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ІНСтИтУт СИСтЕМНоЇ МЕДИЦИНИ
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю

вул. Велика Васильківська, 66, офіс 202-204, 255, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (067) 4650131, 
 (066) 7963286
Тел./Факс: (044) 2892850
e-mail: kazakov@gmail.com
            ism@ismua.com
www.ismua.com

інститут системної Медицини – приватна організація яка в своєї діяльності застосовує 
системний підхід в реалізації медико-профілактичних і просвітницьких заходів, спрямованих 
на збереження здоров’я людини упродовж усього його життя.

Послуги та продукти:
- курси по вивченню основ системної медицини, азів медичних знань про здоров’я і 

способи його контролю, виміру, збереження і примноження, використовуючи системний 
підхід;

- навчання на курсах міжнародного рівня (Університет природної медицини, сШа) з 
отриманням кваліфікації сертифікований велнес-консультант та нутриціолог;

- реалізація високоякісних біокоректорів та приладів для здоров’я (енергетична капсула 
і енергетична інфрачервона лампа) від компанії «вітамакс».
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An institute of system medicine is private organization, that in the activity uses approach of the 
systems in realization of the medicine prophylactic and elucidative events sent to maintenance 
of health of man during all his life.

Services and products :
- courses on the study of bases of system medicine, elements of medical knowledge about 

a health and methods of his control, measuring, maintenance and increase, using approach 
of the systems;

- educating on international courses (University of natural medisine, USA) with receipt of 
qualification Certified Wellness Consultant and nutritional Consultant;

- it is realization of high-quality bioproof-readers and devices for the health (Power booth 
and Power infra-red lamp) of company «Vitamax».

INSTITUTE OF SYSTEM MEDICINE LTD

66, Velika Vasilkivskay St., office 202-204, 255, 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4650131, 
 +380 66 7963286
Phone/Fax: +380 44 2892850
e-mail: kazakov@gmail.com
            ism@ismua.com
www.ismua.com
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компанія «інтердез» – український виробник дезінфікуючих засобів, а також офіційний 
представник компанії «baltiachemi oU» (естонія), європейського розробника засобів 
дезінфекції, стерилізації та антисептики.

ІНтЕРДЕЗ
товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю

вул. К. Малевича, 86, п.3, офіс 2
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 2060150 (51),
 (063) 5244336
Тел./Факс: (044) 2060152
www.interdez.com.ua



75 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

28

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

ІНтЕРНЕШНл МЕДІкл ЕкВІПМЕНт

вул. Комбінантна, 21, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: (044) 5411497
Тел./Факс: (044) 5411498
e-mail: imeoffice@ime.com.ua
www.ime.com.ua
www.tonometr.com.ua
www.ingalyator.com.ua
www.controltela.com.ua

основними напрямками діяльності компанії «інтернешнл Медікл еквіпмент» є продаж 
та сервісне обслуговування автоматичних приладів для вимірювання артеріального тиску 
і небулайзерів (інгаляторів) omRon, широкий модельний ряд яких підійде на будь-який 
смак. тонометри представлені від простих бюджетних напівавтоматичних моделей до 
повнофункціональних приладів з інтелектуальною системою вимірювання, датчиками 
моніторингу ранкової та вечірньої гіпертензії, аритмії, правильного положення манжети 
і багатьма іншими функціями. небулайзери - від ультракомпактного, найменшого в світі, 
до професійних моделей для лікувальних закладів, з можливістю підключення до апарату 
штучної вентиляції легенів.

сьогодні omRon healthcare Japan - світовий лідер у виробництві медичного обладнання 
для профілактики, контролю та лікування захворювань, викликаних сучасним способом 
життя, таких як артеріальна гіпертензія, бронхіальна астма і ожиріння.
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basic directions of company «international medical equipment» is the sale and service 
of automatic devices for measuring blood pressure and nebulizers omRon. A wide range of 
omron products approach for any buyer. blood Pressure monitors is presented from simple 
budgetary semi-automatic models to the full functional devices with the intellectual measuring 
system, include the sensors of monitoring of morning and evening hypertension, irregular 
heartbeat, cuff-wrapping guide, and a lot of another function. nebulizers - from ultra-compact 
and the smallest in the world to professional models for hospitals which can be connected to 
machine for artificial respiration.

today omRon healthcare Japan – a world leader in medical devices for the prevention, 
control and treatment which are related to modern lifestyle such as hypertension, asthma and 
obesity.

INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT LTD

21, Kombinatna St.,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5411497
Phone/Fax: +380 44 5411498
e-mail: imeoffice@ime.com.ua
www.ime.com.ua
www.tonometr.com.ua
www.ingalyator.com.ua
www.controltela.com.ua



77 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

каРДІолІта
Приватна кЛініка в Литві

проспект Лайсвес, 64 а ,  
г. Вильнюс, 05263, Литва
Тел.: +370 (5) 239-05-01
e-mail: info@kardiolita.lt
www.kardiolita.lt

Послуги центру:
- кардіологія;
- кардіохірургія;
- інвазивна кардіологія;
- електрофізіологія;
- судинна хірургія (в тому числі лазерна);
- ортопедія;
- Загальна і абдомінальна хірургія;
- хірургічне лікування ожиріння;
- Урологія;
- Гінекологія;
- нейрохірургія;
- офтальмологія:
- отоларингологія;
- онкологія;
- Пластична і реконструктивна хірургія;
- Дерматологія і естетична хірургія;
- Діагностика (профілактичні програми).
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Services of the Centre:
- cardiology;
- cardiosurgery;
- interventional cardiology;
- electrophysiology;
- vascular surgery, general and abdominal surgery;
- orthopaedics;
- urology;
- gynecology;
- neurosurgery;
- ophthalmology;
- otolaryngology;
- oncology;
- plastic and reconstructive surgery;
- dermatology and aesthetic surgery;
- diagnostics (preventive programs)

KARDIOLITA JSC

64a, Lajves Av.,
05263, Vilnus, Lithuania
Phone: +370 (5) 239-05-01
e-mail: info@kardiolita.lt
www.kardiolita.lt
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компанія «квайссер Фарма Гмбх і ко. кГ» поставляє продукцію більше ніж в 50 країн 
світу і є одним з провідних виробників вітамінно-мінеральних комплексів тМ «Доппельгерц» 
та стоматологічної продукції тМ «Протефікс», які широко використовуються у лікуванні та 
профілактиці багатьох захворювань. в Україні продукція представлена з 1996 року.

компанія «квайссер Фарма Гмбх і ко. кГ» використовує новітні досягнення в технології 
та виробництві, працюючи відповідно до міжнародних стандартів якості gmP і згідно з 
рекомендаціями всесвітньої організації охорони здоров’я. в результаті, багато фармацевтів, 
лікарів, косметологів, стоматологів користуються продукцією Доппельгерц та Протефікс і 
неодноразово рекомендують її своїм клієнтам.

Продукція тМ Доппельгерц та тМ Протефікс – це запорука здоров’я, життєвої сили, 
гарного самопочуття та краси!

кВаЙСЕР ФаРМа УкРаЇНа
товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю
«квайссер ФарМа УкраЇна» – екскЛюЗивний 
ПреДставник на територіЇ УкраЇни ніМецьких БренДів 
«ДоППеЛьГерц» та «ПротеФікс»

Дніпровська набережна, 26 Ж, оф. 49, 
м. Київ, 02132, Україна
Тел.: (044) 5853490
Факс: (044) 5853492
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua
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the company «queisser Pharma gmbh & Co. Kg» delivers products to more than 50 
countries and is one of the leading manufacturers of vitamin and mineral complexes Doppelherz 
and dental products Protefix, which are widely used in the treatment and prevention of many 
diseases. in Ukraine, the products presented with 1996.

the company «queisser Pharma gmbh & Co.Kg»  uses the latest in technology and 
production, operating in accordance with international quality standards and gmP as 
recommended by the World health organization. As a result, many pharmacists, doctors, 
beauticians, dentists are Doppelherz products and Protefix and often recommend it to their 
clients.

Products Doppelherz, Protefix - is the key to health, vitality, wellness and beauty!

off.49, 26-J, Dnieper embankment
02132, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5853490
Fax: +380 44 5853492
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua

QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
qUeiSSeR PhARmA со - exCLUSiVe RePReSentAtiVe in 
UKRAine geRmAn bRAnDS DoPPeLheRz AnD PRoteFix
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«комфортна хода» –  це місцева мережа ортопедичних магазинів по догляду за ногами, 
заснована в 2011 році фахівцями фізичної реабілітації.     

коМФоРтНа ХоДа
МереЖа ортоПеДичних  
МаГаЗинів По ДоГЛяДУ  
За ноГаМи

вул. Личаківська, 37А  
м.Львів, Україна
Тел.: (096) 3854127,
 (032) 2755101

вул.В.Великого, 51  
м.Львів, Україна
Тел.: (097) 9307043
www.ortohoda.uaprom.net
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лаЗЕР І ЗДоРоВ’я
наУково-вироБнича МеДико-БіоЛоГічна корПорація

Оф. 99, 1, пр.Жуковського, 
м. Харків, 61085, Україна
Тел.: (067) 7311431
e-mail: amkorobov@i.ua
www.cor-pml.com

корпорацією «Лазер і Здоров’я»  розроблено апаратний комплекс коробова а. 
– коробова в. «Барва-терапевт», до складу якого входять понад 90 видів апаратів та їх 
модифікацій для профілактики та лікування найбільш поширених захворювань людини 
за допомогою фотонних технологій. 

Діяльність корпорації «Лазер і Здоров’я» забезпечує динамічний розвиток 
фундаментальних та прикладних досліджень у галузі квантової медицини та квантової 
біології; прискорює впровадження результатів цих досліджень у практичну медицину та 
біологію; сприяє розробці, виробництву, впровадженню нової апаратури для квантової 
медицини і квантової біології та підготовці фахівців для цієї галузі.
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Corporation «Laser and health» designed Korobov A. – Korobov V. Apparatus «barva-
terapevt» compising of 90 types of vehicles and their modifications enter for preventive measures 
and the most disseminated human diseases by photonic technologies. 

Activity of Corporation «Laser and health» provides dynamic development of fundamental 
and applied researches in the field of laser medicine and laser biology; increases introduction of 
results of these researches in practical medicine and biology; promotes development, production 
and introduction of new introduction of new equipment for laser medicine and laser biology and 
preparation of specialists for this industry.

LASER AND HEALTH
SCientiFiC-PRoDUCtion meDiCAL-bioLogiCAL 
CoRPoRAtion  

Of. 99, 1, Zhukovskogo Av.,
61085, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 7311431
e-mail: amkorobov@i.ua
www.cor-pml.com
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лЕкоПРо
тов

пр. О.Поля 129-Д, 
м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055, Україна
Тел.: (056) 7496130,
 (067) 5605009
Факс: (056) 7496125
e-mail: lekopro@lekopro.com
lekopro.com

Лекопро –  український виробник, який займається розробкою, виробництвом та 
продажем косметичних засобів для волосся, лікувально-профілактичних кремів та дієтичних 
добавок торгової марки «сила Лошади», «сила карпат»  та  «компрес на травах».  наша 
компанія намагається якомога більше зробити для того, щоб населення України мало 
можливість використовувати продукцію з натуральної сировини, яка сприяє поліпшенню 
здоров’я людей. нашої принциповою позицією є відмова від використання синтетичних 
лікарських субстанцій, що дозволяє використовувати продукцію з будь-якими лікувально-
профілактичними заходами і гарантує відсутність характерних побічних ефектів.

одним із пріоритетних напрямків діяльності тов «Лекопро» є контрактне виробництво 
косметичних і лікувально-профілактичних засобів для волосся і тіла під торговою маркою 
замовника на основі власних ефективних рецептур або рецептур будь-якої складності за 
бажанням замовника.

Продукція, що випускається нами відповідає нормативним і технічним документам і 
всім вимогам замовника. Професіоналізм і висока кваліфікація співробітників нашої фірми 
гарантує бездоганне виконання своїх зобов’язань за контрактами.
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Lekopro – Ukrainian manufacturer is engaged in development, manufacture and sale of 
cosmetics for hair treatment and prevention creams and dietary supplements brand «Power 
horse», «Power of the Carpathians» and «herbal Compress». our company tries to do as 
much as possible to the population of Ukraine was to use products with natural ingredients that 
improves health. our principled position is avoiding the use of synthetic drug substances, which 
allows products to any preventive measures and ensures that no specific side effects.

one of the priority directions of activity of  «Lekopro» is the contract production of cosmetic 
and medical -profilakticheskih of hair and body under the customer’s trade mark on the basis 
of its own effective formulations or recipes of any complexity on the customer.

our products meet the regulatory and technical documents and all customer requirements. 
Professionalism and high qualification of the employees of our company ensures flawless 
execution of their contractual obligations.

LEKOPRO LTD

129-D  prospekt Polya, 
49055, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 56 7496130,
 +380 67 5605009
Fax: +380 56 7496125
e-mail: lekopro@lekopro.com
lekopro.com
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лІкаР
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю

вул. Княжий Затон 16-В, 
м. Київ, 02095, Україна
Тел.: (044) 5380279
e-mail: info@likar.kiev.ua
www.likar.kiev.ua

компанія «Лікар» працює на медичному ринку України з 1994 року. 
наша спеціалізація:
Поставка:
- обладнання для кардіохірургії, онкології, травматології, інтервенційної хірургії, тощо
- витратних матеріалів для різних областей медицини
- лабораторного обладнання для кількісної експрес-діагностики
технічна підтримка наших клієнтів:
- інсталяція обладнання, гарантійний та післягарантійний спеціалізований сервіс
- навчання медичного персоналу
наші партнери:
ziehm imaging (німеччина), PiUR imaging (австрія), Surgiceye (німеччина), Chongqing 

haifu (hiFU) technology (китай),  numed (сШа),  numed Canada (канада), biotronik 
(німеччина),  Wondfo biotech (китай), Laboratóios inibSA (іспанія).
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Company «Likar» works on the medical market of Ukraine since 1994.
our specialization: 
Supply:
- equipment for cardiac surgery, oncology, traumatology, interventional surgery, etc.
- Disposables and materials for various fields of medicine
- Laboratory equipment for quantitative express diagnosis
Support our clients:
- installation of equipment, warranty and post-warranty service
- training of medical staff
our partners:
ziehm imaging (germany), PiUR imaging (Austria), Surgiceye (germany), Chongqing haifu 

(hiFU) technology (China), numed (USA), numed Canada (Canada), biotronik (germany), 
Wondfo biotech (China), Laboratóios inibSA (Spain).

LIKAR LTD.

16-V Kniajiy Zaton Str.,
02095, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5380279
e-mail: info@likar.kiev.ua
www.likar.kiev.ua
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Лікарня св. рафала основана на переконані, що здоров’я – найважніша цінність. 
Ми створили лікарню, якa була б ідеальна для пацієнта, де мона комплексно оцінити стан свого 

здоров’я та провести повний терапевтичний процес. коли сьогодні ми дивимось на лікарню, то з 
певністю розуміємо, що наше починання вдалося. Широкий спектр спеціалізації в області хірургічних 
операцій, спеціалізовані консультації, повнопрофільна діагностика, досвідчена команда лікарів, яку 
високо цінують у сфері медицини та котра працює на обладнанні найвищого класу все це дозволяє 
щоденно рятувати життя та відновлювати стан здоров’я сотням пацієнтів. 

Ми надаємо медичну допомогу 24 години на добу - 7 днів на тиждень. 
щорічно ми проводимо: 
- Більше 10 000 операцій 
- Більше 30 000 спеціалізованих консультацій 
 12 000 обстежень комп’ютерної томографії 
- 20 000 рентгенів Rtg 
- 1 500 мамографічних обстежень 
- 16 000 медичних послуг приймального відділення 
Забезпечуємо доступ до: 
- 40 спеціалізованих лікарських консультацій для дорослих та дітей 
- команди що складається з 200 високо досвідчених спеціалістів 
- турботу, яку забезпечать 150 осіб медичного персоналу. 
- 166 лікарняних ліжок 
- 2 блоки операційні з 6 залами операційними
наші відділення:
- відділення ортопедії та травматології
- відділення нейрохірургії
- відділення загальної хірургії
- відділення онкологічної хірургії
- відділення пластичної хірургії
- відділення гінекології
- відділення урології
- відділення кардіології
- відділення неврологічної реабілітації
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії

лІкаРНя СВ. РаФала SCANMED 

вул. А.Бохенка, 12
31-693, Краків, Польща.
http://www.swrafal.pl/

Координатор східно- європейського ринку – Ірина Прендкевич
тел.: +48 691 247 788
e-mail: irina.predkiewicz@scanmed.pl

Координатор українського ринку –  Тетяна Тесленко
тел.: + 38 097 260 48 14  
 + 38 063 431 72 09
e-mail: tetiana.lviv.scanmed@i.ua

��
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ляПко
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю

проспект Героїв Сталінграду, д. 12 E, кв. 45, 
м. Київ, 04210, Україна
Тел.: (044) 4899351, 4899352,
 (067) 6940334
e-mail: mihaylenkonata@inbox.ru
www.lyapko.ua

Медико-виробнича компанія «Ляпко» добре відома не тільки в Україні, а й за її 
межами. вже більше 15 років компанія спеціалізується на виробництві унікальних товарів 
– багатоголкових аплікаторів Ляпка, що сприяють більш прогресивному одужанню і 
зміцненню здоров’я.

 Продукція рекомендована Міністерством охорони здоров’я України до використання в 
медичній практиці, захищена багатьма патентами, сертифікована відповідно до світових 
стандартів якості.

Мета компанії – зробити щасливим кожного свого клієнта і дати йому найцінніше, що 
тільки може бути – здоров’я.
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medical-production company «LYAPKo» is well known not only in Ukraine but also abroad. 
it specializes on production of unique items - multineedle applicators LYAPKo more than 15 
years. Applicators made for progressive recovery and healthy life.

 All products are recommended by the ministry of health of Ukraine for use in medical practice, 
protected by many patents, certified according to international quality standards.

the company’s mission - is to make every client happy and give him the most precious thing 
that just might be - health.

LYAPKO LTD

room 45, 12E, Heroiv Stalingradu Pr.,
04210, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4899351, 4899352,
 +380 67 6940334
e-mail: mihaylenkonata@inbox.ru
www.lyapko.ua
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МатЕРІа МЕДИка-УкРаЇНа
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю

вул. Невська, 20, 
м. Київ, 03062, Україна
Тел./Факс: (044) 4009078
e-mail: office@materiamedica.com.ua

тов «Матеріа МеДика-УкраЇна» представляє на фармацевтичному ринку України 
препарати виробництва компанії «нвФ «Матеріа МеДика хоЛДинГ».

«Матеріа МеДика хоЛДинГ» належить до числа найбільших російських 
інноваційних фармацевтичних компаній, що розробляє, виробляє і реалізує лікарські 
засоби. ефективність та безпека препаратів компанії доведена і підтверджена клінічними 
дослідженнями в провідних медичних центрах. «Матеріа МеДика хоЛДинГ» має власне 
виробництво, оснащене сучасним європейським обладнанням, відповідним до стандартів 
gmP. Усі клінічні дослідження препаратів проводяться згідно вимог gCP і Гельсінкської 
Декларації.
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LLC «mAteRiA meDiCA-UKRAine» represents drugs on the pharmaceutical market of 
Ukraine that are produced by LLC «mAteRiA meDiCA hoLDing».

«mAteRiA meDiCA hoLDing» is one of the largest Russian innovative pharmaceutical 
companies that develops, manufactures and sells otC drugs. efficacy and safety of treatment 
with drugs is proved and confirmed by clinical studies in leading medical centers. the company 
has its own production with modern european equipment that conform to the standards of gmP. 
All clinical drugs investigations are according to gCP requirements and the helsinki Declaration 
conducted.

MATERIA MEDICA-UKRAINE LLC

20, Nevska St., 
03062, , Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4009078
e-mail: office@materiamedica.com.ua
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МЕДаПаРатУРа
тДв торГовий ДіМ

пр. С. Бандери, 21, 
м. Київ, 04655, Україна
Тел.: (044) 4903541
e-mail: smt@medtex.com.ua
www.medtex.com.ua

тДв тД «Медапаратура» здійснює комплексне забезпечення державних і приватних 
медичних установ сучасним  медичним устаткуванням наступних виробників:

- кво Медапаратура (Україна, м.київ) – рентгендіагностичні комплекси та   
флюорографи.

- ARCom Srl (італія) – рентгенівські системи і компоненти;
- iAe, SpA (італія) – рентгенівські трубки;
- CPi (канада) – рентгенівські генератори;
- WiDe (корея) – діагностичні монітори.
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MEDAPARATURA
ALC tRADe hoUSe

21, S. Bandera Ave., 
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4903541
e-mail: smt@medtex.com.ua
www.medtex.com.ua

«th «medaparatura», ALC carries out complex maintenance of public and private medical 
institutions with modern medical equipment from following manufacturers:

- KUFP, medaparatura (Kyiv, Ukraine) – x-ray systems and fluorographs.
- ARCom Srl. (italy) – x-ray systems and components;
- iAe, SpA (italy) – x-ray tubes;
- CPi (Canada) – x-ray generators;
- WiDe (Korea) ц diagnostic monitors
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тов «Медилайн» пропонує широкий вибір сучасного реабілітаційного, медичного, 
фізіотерапевтичного обладнання провідних світових виробників:

ReCK-technik (німеччина): пристрої для активно-пасивної реабілітації motomed; 
qAL medical (сШа): пасивна розробка суглобів;
Altimate  medical (сШа): вертикалізатори easyStand;
Akces-meD (Польща): вертикалізатори, ортопедичні пристрої, спеціальні коляски; 
guldmann (Данія): рейкові стельові та мобільні підйомники пацієнта, портативні 

пандуси;
Sprintex (німеччина): реабілітаційні бігові доріжки;
tech-med (Польща): реабілітаційна клітка для підвісної терапії, реабілітаційні та масажні 

столи, паралельні бруси та сходи для навчання ходьби, реабілітаційні модулі для рук та 
ніг;

DPe medical (ізраїль): динамічний тренажер сходи-бруси DSt; 
meditrac  (ізраїль): портативні пристрої для поперекового та шийного витяжіння 

хребта; 
novotec medical: тренажери для вібротерапії  galileo;
Ledraplastic (італія): резиновий інвентар для ЛФк, реабілітації та спорту; 
mSD europe (Бельгія) інвентар та тренажери для ЛФк, реабілітації та спорту;
hasomed (німеччина): комп’ютерний корекційно-розвиваючий комплекс рехаком для 

когнітивної реабілітації;
timocco (ізраїль): корекційно-розвиваючий програмний комплекс тімоко для дітей.
реабілітаційне обладнання, яке ми постачаємо, вироблено з урахуванням останніх 

досягнень у науці та медицині, а також має високу ефективність та надійність, перевірені 
часом.

наша компанія комплексно оснащує реабілітаційним обладнанням лікарні, госпіталі, 
реабілітаційні центри, санаторії, пансіонати, дитячі садочки та школи з інклюзивним 
навчанням по всій території України.

спеціалісти тов «Медилайн» нададуть вам кваліфіковану консультацію по необхідному 
обладнанню, доставку, установку, інструктаж персоналу по роботі з обладнанням, а також 
гарантійне та сервісне обслуговування.

МЕДИлаЙН
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю

вул. Тимошенка,19, 
м. Київ, 04212, Україна
Тел./Факс: (044) 5010790
www.mediline.com.ua
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тов «Медичні технології» пропонує сучасне реабілітаційне та фізіотерапевтичне 
обладнання для облаштування медичних та реабілітаційних центрів, клінік, лікарень на 
усій території України. 

тов «Медичні технології» є офіційним представником компанії KineSiS, яка 
спеціалізується на виробах для кінезотерапії, підвісної терапії, кушеток, масажних 
столів, спортивного обладнання. а також ексклюзивним представником компанії 
Astar, яка виготовляє широкий спектр сучасного  фізіотерапевтичного обладнання, 
яке включає пристрої для електротерапії, ультразвукової терапії, лазеротерапії, 
низькочастотної магнітотерапії, ударно-хвильової терапії, вакуумної терапії, світлотерапії, 
високоенергетичної лазеротерапії та багатофункційні апарати.

МЕДИЧНІ тЕХНологІЇ
товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю

вул. Шота Руставелі, буд 7, к.517, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032)2390323
e-mail: medictehnologii@gmail.com
www.medtechnology.com.ua
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МЕДІС
ДіаГностичний центр

вул. Некрасова,35 В, 
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2601717
Факс: (032) 2602500
e-mail: info@medis.com.ua
www.medis.com.ua

Діагностичний центр «Медіс» заснований у 1998 році. це сучасна українська 
лабораторія, що працює згідно з європейськими стандартами.  Ми виконуємо близько 
300 видів досліджень: гематологічні, біохімічні, імунологічні, гормональні, генетичні,  
цитологічні та гістологічні, молекулярна діагностика алергій та аутоімунних захворювань. 
Для клієнтів центру доступна розгалужена мережа відділень: 12 філій у Львові та 23 філії 
у Львівській області.  

Діагностичний центр «Медіс» гарантує якість лабораторних послуг і належний 
рівень сервісу для максимального задоволення потреб замовників. наша діяльність 
відповідає всім вимогам Міністерства охорони Здоров’я України та інших державних 
органів, які регламентують діяльність лабораторії. Діагностичний центр «Медіс» створює 
необхідні умови для забезпечення контролю якості на всіх етапах робочого процесу, який 
здійснюється у компанії.

За 17 років Діагностичним центром «МеДіс»:  здійснено понад 5 000 000 лабораторних 
досліджень, впроваджено 200 діагностичних методик, обстежено понад  1 000 000  
пацієнтів, заслужено довіру більше 2000 провідних медичних спеціалістів, організовано 230 
семінарів, конференцій та акцій. Успішно працює патогістологічна  лабораторія,  проведено 
понад 30 000 біопсій за два роки

наприкінці 2014 року започатковано поліклінічне відділення, у якому консультують 
найкращі спеціалісти у напрямках судинної хірургії, гінекології, кардіології, урології, терапії 
і педіатрії та здійснюється УЗ діагностика з використанням інноваційної УЗД-системи 
terason uSmart 3200 t (сШа), аналогів якої на даний час  немає в  Україні.
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the Diagnostic Center «medis» was founded in 1998. this is a modern Ukrainian laboratory 
working according to the european standards. We carry out about 300 kinds of research: 
haematological, biochemical, immunological, hormonal, genetic, cytological and histological, 
molecular diagnosis of allergies and autoimmune diseases. in the Customers center is available 
an extensive network of branches: 12 branches in Lviv and 23 branches in Lviv region.

the Diagnostic Center «medis» guarantee the quality of laboratory services and the 
appropriate level of service for maximum satisfaction of customer needs. our activity is complying 
with all the requirements of the ministry of health of Ukraine and to the other government agencies 
that regulate the laboratory activities.  the Diagnostic Center «medis» creates the necessary 
conditions for ensuring the quality control at all stages of the workflow, which is implemented 
in the company.

For 17 years of existence the diagnostic center «meDiS» had: carried out over 5,000,000 
laboratory tests, introduced 200 diagnostic techniques, examined more than 1 million of patients, 
got credibility more than 2,000 leading medical specialists, organized 230 seminars, conferences 
and actions. Also successfully is working pathohistological laboratory, which carried out more 
than 30 000 biopsies for two years.

At the end of 2014 has started outpatient department, where the best specialists in the fields 
of vascular surgery, gynecology, cardiology, urology, internal medicine and pediatrics - give the 
consultations. there also is carrying out ultrasound diagnosis, using an innovative ultrasound 
system - terason uSmart 3200t (USA).

MEDIS
DiAgnoStiC CenteR

35 V, Nekrasova St.,  
79010, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2601717
Fax: +380 32 2602500
e-mail: info@medis.com.ua
www.medis.com.ua
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МЕДкНИга
виДавництво

вул. Сирецька, 31, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (044) 4851586
e-mail: medkniga@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

«МеДкниГа» – провідне українське видавництво медичної літератури.
напрямки діяльності:
- наукові медичні журнали для лікарів-практиків: 
 - «Практикуючий лікар» (www.likar-praktik.kiev.ua)
 - «акушерство. Гінекологія. Генетика» (www.agg.kiev.ua)
 - «ендокринологія» (www.endokrynologia.kiev.ua)
 - «Журнал неврології» ім. Б.М. Маньковського (www.neurology.kiev.ua)
- профільні книжкові видання: 
 - серія «Бібліотечка практикуючого лікаря» (монографії, підручники та ін.); 
 - серія «Здоров’я вашому дому» (науково-популярні книги про здоров’я).
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meDKnYhA» – a leading Ukrainian publishing house of medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners:
 - «Practitioner» (www.likar-praktik.kiev.ua),
 - «endocrinology» (www.endokrynologia.kiev.ua),
 - «the Journal of neuroscience» of b.m. mankovskyi (www.neurology.kiev.ua).
 - «obstetrics. gynecology. genetics» (www.agg.kiev.ua)
- Specialized publications: 
 - book series «Practitioner’s Library» (monographs, textbooks, etc.); 
 - book series «health to Your home» (non-fiction books on health).

MEDKNYHA
PUbLIShInG hOUSE

31, Syrezka Str., 
04073, , Ukraine
Phone: +380 44 4851586
e-mail: medkniga@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua
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Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали;
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки 

плівки;
- кардіологічне обладнання та розхідні матеріали;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна та Польща (можливість пошиття одягу по індивідуальних 

замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна та німеччина;
- обладнання для лабораторій різного профілю.

МЕДтЕХНІка
сПД Фо ШенГоФер натаЛія євстахіЇвна

вул. Володимира Великого,117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (0322) 635009, 649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

пл. Ринок, 3,
Тел.: (0322) 725009
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offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other tools;
- x-ray and fluorography films, chemical reagent sets for film processing;
- cardiological equipment and expenditures;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian and Polish production (possibility of clothes tailoring to 

individual order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian and german production;
- different structure laboratory equipment.

MEDTECHNIKA
SChengoFeR nAtALiYA YeVStAhiYiVnA, bUSineSSWomAn

117, V.Velykogo, St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 635009, 649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

3, Square Rynok,
Phone: +380 322 725009
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МоДРИЧІ
реаБіЛітаційний центр

вул. Курортна 3/1, с. Модричі, 
м.Трускавець, Дрогобицький район, Львівська обл., 82186, Україна
Тел.: (032) 2951925,
 (096) 6807779
e-mail: info@modrychi.com.ua
http://modrychi.com.ua

Місія: створити унікальний центр для людей з обмеженими фізичними можливостями, 
в якому надаватиметься повний спектр реабілітаційних та санаторно-курортних послуг, 
включаючи навчання соціально-побутовим навичкам, рекреацію та спорт з метою 
покращення якості життя та повної інтеграції у суспільство.

оздоровчо-реабілітаційний центр «Модричі» працює з 2015 року. Знаходиться в 3 км 
від центру міста курорту трускавець. 

сПеціаЛіЗація – нейрореабілітація.
цільові групи:
- інсульт;
-черепно-мозкові травми;
- хребетно-спинномозкові (спінальні) травми;
- Міжхребцевігрижі.
ПерсПективи:
- розширення програми надання послуг
- Планується проведення науково-практичних семінарів та тренінгів із залученням 

фахівців світового рівня.
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МУкоС ФаРМа
ПреДставництво в УкраЇні

вул. Василя Верховинця, 12 офіс 107, 
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: (044) 4989013; 4989012
www.mucos.com.ua

Дистриб’ютор ТОВ «РЕВМОФАРМ»
Тел.: (044) 4989014  
www.r-pharm.com.ua

- світовий лідер виробництва поліензимних препаратів;
- 23 роки на фармацевтичному ринку України;
- новий метод сучасної медицини;
- системна ензимотерапія;
- вобензим;
- Флогензим.
-воБе-МУГос е
 системна ензимотерапія - сучасний ефективний і безпечний метод лікування багатьох 

захворювань, заснований на комбінованому використанні ензимів (ферментів) рослинного 
і тваринного походження.

 ензими (ферменти) беруть участь у здійсненні практично всіх процесів життєдіяльності 
організму. Знижена активність ферментів часто приводить до виникнення хронічних 
захворювань.

Фармакотерапевтична дія: протизапальна, іммуномодилююча, гіполіпедемічна, 
протинабрякла, фібринолітична.

 Показання до застосування препаратів сет:
 - остеоартроз, подагра, ревматоїдний артрит, хвороба Бехтерева;
 - тромбофлебіт, варикозна хвороба, лімфатичний набряк;
 - запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів, синусит, бронхіт, пневмонія, панкреатит, 

виразковий коліт, хвороба крону, розсіяний склероз;
 - аднексит, мастопатії, хронічні інфекції;
 - до- і післяопераційні запальні процеси, посттравматичні набряки, пластичні і 

реконструктивні операції;
 - запалення сечовидільних шляхів , цистит, простатит;
 - ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, вторинна профілактика повторного 

інфаркту;
 - підвищення ефективності антибіотиків.
реєстраційний номер в Україні:
вобензим UA 2842/01/01 
Флогензим UA 2843/01/01 
воБе-МУГос е UA/14480/01/01
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- World leader of production of poly-enzyme preparations;
- 23 years at the pharmaceutical market of Ukraine;
- new method of modern medicine;
- System enzyme therapy;
- Wobenzym®;
- Phlogenzym®.
Wobe-mUgoS е
System enzyme therapy is modern effective and safe method of treatment of many diseases, 

based on the combined use of enzymes of vegetable and animal origin.
enzymes take part in realization of practically all processes of vital functions of organism. 

the lowered activity of enzymes often results in the origin of chronic diseases.
Pharmacotherapeutic action: Anti-inflammatory, Anti-edematous, immunomodulatory, 

fibrinolytic, hypolipidemic.
indication to application of preparations of Set:
- osteoarthritis, gout (podagra), rheumatoid arthritis, bechterew’s disease;
- trombophlebitis, varicose illness, lymphatic edema;
- inflammation of overhead and lower respiratory tracts, sinusitis, bronchitis, pneumonia;
- Pankreatitis, ulcerous colitis, Crohn’s disease, disseminated sclerosis;
- Adnexitis, mastopathy, chronic infections;
- before- and after operative inflammatory processes, posttraumatic edema, plastic and 

reconstructive operations;
- inflammation of urinary tracts, cystitis, prostatitis;
- ischemic heart disease, myocardial infarction, second preventive of the myocardial 

infarction;
- increase of efficiency of antibiotics.
A registration number in Ukraine:
Wobenzym® UA 2842/01/01 
Phlogenzym® UA 2843/01/01
Wobe-mUgoS е UA/14480/01/01

MUCOS PHARMA
RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine

Off. 107, 12 Vasylya Verkhovyntsya St.,
03148, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4989013; 4989012
www.mucos.com.ua

Distributor «Rheumopharm Ltd»
Phone: +380 44 4989014
www.r-pharm.com.ua
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Лікарня користується діагностичною базою високого класу, що дозволяє лікувати 
комплексні хвороби, психічні та неврологічні розлади. Професійні кадри забезпечують 
всебічне лікування та реабілітацію понад 1000 пацієнтам.
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НЕЙРоПСИХІатРИЧНа лІкаРНя

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego  w Lublinie
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
Tel.:  48 81 744 30 61
www.snzoz.lublin.pl
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НоВатоР 
ДерЖавне ПіДПриєМство

вул. Тернопільська, 17,
м. Хмельницький, 29016, Україна
Тел:  0382) 674070
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com

виробництво медичної апаратури:
- Малогабаритний апарат для дарсонвалізації «корона-02»;
- Малогабаритний апарат преміум класу для дарсонвалізації «корона-05»;
- стаціонарний апарат для дарсонвалізації «корона-с»;
- стаціонарний апарат для дарсонвалізації та ультра тональної терапії «корона-

с+У»;
- Ультрафіолетовий бактерицидний випромінювач закритого типу (рециркулятор) УФіт-

сД з дистанційним керуванням;
- опромінювач ультрафіолетовий кварцовий «УФіт – сМ» сонечко;
- Портативний ультрафіолетовий прилад для лікування псоріазу «Уфит - а(в)»;
- Портативний апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії «аЛіМП-міні»;
- апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії «аЛіМП-1»;
- Портативний апарат для низькочастотної магнітотерапії «МаГ-30-4»;
- Портативний апарат для низькочастотної магнітотерапії «МаГ-30-4т”» з таймером;
- Портативний прилад для лікування простати та підвищення потенції “«Простам”;
- Прилад для лікування порушення статевої функції у чоловіків «аполон-1М»;
- Прилад для лікування геморою «Гемотон»;
- LeD - світильники для офісних приміщень та медичних закладів: лікарень, поліклінік, 

стоматологічних кабінетів та ін.
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manufacture of medical equipment:
- Small apparatus for darsonvalization “KoRonA-02”;
- Small apparatus for premium class darsonvalization “Korona-05”;
- Stationary apparatus for Darsonvalization “KoRonA-C”;
- Stationary apparatus for ultra Darsonvalization and tone therapy “KoRonA-C + U”;
- Ultraviolet bactericidal irradiator of the closed type “UFit-CD”; 
- Portable ultraviolet apparatus for the treatment of psoriasis “Ufyt - A (b)”;
- Ultraviolet bactericidal quartz lamp “UFit - Sm” Sun;
- Portable apparatus pulsed low-frequency magnetic therapy “ALimP-mini”;
- the apparatus is pulsed low-frequency magnetic therapy “ALimP-1”;
- Portable apparatus for low-frequency magnetic therapy “mAg-30-4”;
- Portable apparatus for low-frequency magnetic therapy “mAg-30-4” with a timer;
- Portable device for the treatment of prostate and increase potency “PRoStAm”;
- Apparatus for the treatment of impaired sexual function in men “Apollon-1m”;
- Apparatus for treating of hemorrhoid “gemoton”;
- LeD - lights for offices and medical facilities, hospitals, clinics, dental offices and others.

EXHIBITORS

69

NOVATOR 
StAte enteRPRiSe

17, Ternopil’s’ka St.
Khmel’nyts’kyi, 29016, Ukraine
Phone: +380 382 674070
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com
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тов « норма-трейд» засноване в 2003 році  як спеціалізоване підприємство з 
виробництва технічних засобів реабілітації для людей з обмеженими фізичними 
можливостями . наше підприємство виготовляє наступне:

- технічні засоби реабілітації;
- палиці, милиці, ходунки, туалетні стільці;
- поручні та опори;
- підйомники для інвалідів;
- пандуси;
- підіймальні площадки для інвалідів, що встановлюються в громадському, соціальному, 

та індивідуальному транспорті;
- обладнання для дитячих ігрових та спортивних майданчиків вуличного виконання; 
- обладнання та вуличні тренажери для організації спеціалізованих майданчиків  для 

занять на інвалідних візках;
- реабілітаційне та лікувально-профілактичне обладнання;
- медичні меблі.
наші вироби використовуються в звичайних та спеціалізованих спортивних залах, в 

шкільних та дошкільних установах, оздоровчих комплексах, лікувально-профілактичних 
установах, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних центрах, на прибудинкових територіях, 
парках і скверах, у будь-яких архітектурних спорудах з масовим відвідуванням людей та 
в транспортних засобах.

Підприємство має досвід поставки продукції власного виробництва у програмах, 
спрямованих на розвиток доступності для дітей-інвалідів та осіб з обмеженими фізичними 
можливостями у всіх сферах.

НоРМа-тРЕЙД
тов

вул. Ковпака, 53, 
м. Полтава, 36007, Україна
Тел.: (0532) 688754, 688449
e-mail: simbo-poltava@yandex.ua
            norma-trade@meta.ua
www.simbo2012.com.ua

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ



110 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

EXHIBITORS

30

«norma-trade» Ltd. was founded in 2003 as a specialized enterprise for the production 
of technical facilities of rehabilitation for people with disabilities. our company produces the 
following products:

- technical facilities of rehabilitation;
- canes, crutches, walkers, toilet chairs;
- handrails and supports;
- lifts for disabled;
- ramps;
- lifting platform for disabled, that are installed in public, social, and individual transport;
- equipment for children’s outdoor playgrounds and sportgrounds; 
- equipment and outdoor trainers for the organization of specialized playgrounds for exercises 

on wheelchairs;
- rehabilitative and medical and preventive treatment;
- medical furniture.
our products are used in common and specialized sports halls in schools and preschool 

institutions, recreational complexes, health care facilities, geriatric boarding houses, rehabilitation 
centers, surrounding areas, parks and squares in any architectural structure with massive visit 
people and vehicles.

the company has experience of supplying own products in programs aimed at the development 
of accessibility for disabled children and persons with disabilities in all areas

As far as we are a unique company in Ukraine who produce lifts for disabled, we are interested 
to get acquainted with manufacturers of similar equipment from Poland to exchange experiences, 
and further establishment of partnership.

NORMA-TRADE LTD.

53, Kovpaka St.,, 
36007, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 688754, 688449
e-mail: simbo-poltava@yandex.ua
            norma-trade@meta.ua
www.simbo2012.com.ua
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«орто експерт» – це місцева мережа ортопедичних магазинів, яка  заснована в 2005 
році фахівцями фізичної реабілітації.

Ми пропонуємо:
ортопедично-реабілітаційні вироби: комірці на шию, корсети, бандажі, коректори постави 

та реклінатори, шини і фіксатори суглобів, противарикозні компресійні вироби, ортопедичні 
устілки, ортопедичне взуття, вироби по догляду за стопою, ортопедичні подушки.

технічні засоби реабілітації: інвалідні візки, ходунки, ходунки на колесах (ролери), 
підлокітні та пахові милиці, квадроподи, телескопічні палиці.

товари для догляду за людьми з інвадідністю, похилого віку та хворими: функціональні 
ліжка, приліжкові столики, протипролежневі матраци та подушки, крісла-туалети, підвищення 
на унітаз, крісла у ванну і душ, засоби при нетриманні.

оРто ЕкСПЕРт
МереЖа ортоПеДичних  
МаГаЗинів

��
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вул. Винниченка, 8 
м.Львів, Україна 
Тел.: (098) 3446736, 
 (032) 2257858  
вул. Мазепи, 25А  
м.Львів, Україна
Тел.: (098) 7144090
вул. Дністерська,17  
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2708386,
 (098) 3213432   
пр. Червоної Калини, 50 (МАФ) 
м.Львів, Україна
Тел.: (067) 8902276
www.ortrehab.prom.ua
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тМ «PAnni mLADA» український виробник одноразової продукції для індустрії краси 
та здоров’я.

Ми пропонуємо:
- одноразові простирадла широкої кольорової гами; 
- безворсові серветки зі спанлейсу;
- вологопоглинаючі  рушники зі спанлейсу;
- оригінальні чохли на кушетку;
- процедурні набори;
- одноразові тапочки;
- дезінфектанти нового покоління
та інші витратні матеріали для салонів краси, SPA&Wellness, медичних центрів, 

клінік. 
разом з нашою продукцією:
- ви робите світ гарнішим; 
- ваші клієнти виглядають елегантно;
- ви стаєте лідером в своїй галузі; 
- ви економите свій час;
- ви піклуєтесь про екологію,
Ми в свою чергу розробляємо найбільш цікаві пропозиції, які виводять український 

світ краси на новий рівень. 
Ми прагнемо створювати максимум комфорту для вас!

ПолІкС гРУПП
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю

вул. Артільна, 9, оф. 25, 
м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49081, Україна
Тел.: (067) 5602720, 
 (099) 1463846
e-mail: info@pannimlada.com.ua
www.pannimlada.com.ua
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тов «ПоЛтава МеДоБЛаДнання» -  є виробником та постачальником медичного 
та лабораторного обладнання на території України.

Підприємство має виробничі потужності для повного циклу виготовлення обладнання. 
від заготівельної дільниці, що обладнана гільйотиною та устаткуванням для плазмової різки 
металу з чПУ так і обладнання для вальцювання посудин, що працюють під тиском.

також можна відзначити зварювальну дільницю, яка обладнана полу автоматичним 
зварюванням з механізованими пристроями для зварювання посудин, що працюють під 
тиском.

в наявності є механічно-обробна дільниця з необхідним парком верстатів, в тому числі 
з чПУ.

Підприємство має механічно-складальну дільницю, що забезпечує одночасне збирання 
різних моделей устаткування.

організація виробництва забезпечує втілення індивідуальних потреб замовника та 
гнучкого виробництва як серійних так індивідуальних моделей обладнання.

особливо потрібно відмітити інженерно-технічний відділ підприємства. в цьому відділі 
акумулюються нові ідеї, стратегічні рішення у вдосконаленні обладнання та розробки 
нових моделей.

освоєно серійне виробництво обладнання з різним рівнем автоматизації, керування 
та контролю в залежності від потреб замовника. від «лайт серії», що виділяється своєю 
простотою до повної автоматизації на базі PLC з встановленою панеллю оператора (touch 
Panel) з он-лайн контролем.

Підприємством постійно здійснюється абонентська підтримка споживачів як під час так 
і після закінчення гарантійного терміну експлуатації обладнання до моменту закінчення 
загального терміну його експлуатації.

колектив підприємства завжди відкритий до співпраці та втілення побажань споживачів 
при виготовлені продукції.

ПолтаВа МЕДоБлаДНаННя
товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю

вул.Баяна ,35, 
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.: (096) 0382658
e-mail: poltavamb@gmail.com
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Польфарма – міжнародна фармацевтична група, лідер польського фармацевтичного 
ринку і найбільший польський виробник лікарських засобів і фармацевтичних субстанцій. 
випускає широкий спектр лікарських препаратів, що видаються за рецептом і 
застосовуються при стаціонарному лікуванні. У портфоліо групи Польфарма близько 600 
лікарських препаратів і ще 500 перебувають у стадії розроблення.

виробнича діяльність здійснюється на об’єктах, які повністю відповідають світовим 
стандартам відповідної виробничої практики – gmP (good manufacturing Practice). 

Застосовує інноваційні розробки та сучасні технології, які гарантують безпеку продукції, 
співробітників і навколишнього середовища. активно інвестує в розроблення нової 
біотехнологічної продукції. Більш докладна інформація о діяльності http://www.polpharma.
pl/en/ 

Принцип роботи міжнародної групи Polpharma відбиває девіз «Люди допомагають 
Людям».

вул. Іллінська, буд. 8, 5 пов., під’їзд 11, 
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 4989007
Факс: (044) 4989387
e-mail: ua.press@polpharma.com
www.polpharma.com, www.polpharma.pl/en

ПолЬФаРМа
ПреДставництво в УкраЇні
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ПРоМЕД-УкРаЇНа
Приватне ПіДПриєМство

вул.Терьохіна, 8а
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044)4682033
 (067) 5640320
 (066) 2843771
e-mail: info@surdgimed.com.ua
            sergei-kushniruk@yandex.ru
www.surdgimed.com.ua

ексклюзивний та офіційний представник виробника медичного інструментарію з 
нержавіючої сталі на території України – компанії «SURgiWeLL». весь інструмент 
зареєстрований в Україні. Гуртово-роздрібна торгівля. Доставка у будь який регіон України. 
система менеджменту якості компанії «SURgiWeLL» має сертифікати iSo 9001-2000, iSo 
13485:2003, tUV eV iSo 9001:2000.
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exclusive and official representative of the producer of medical tool from stainless steel 
on territory of Ukraine – company «SURgiWeLL». All instruments are registered in Ukraine. 
Wholesale and retail. Delivery to any region of Ukraine. quality management system of company 
«SURgiWeLL» has certificates iSo 9001-2000, iSo 13485:2003, tUV eV iSo 9001:2000.

PROMED-UKRAINE PE.

8a, Terohina St.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4682033
 +380 67 5640320
 +380 66 2843771
e-mail: info@surdgimed.com.ua
           sergei-kushniruk@yandex.ru
www.surdgimed.com.ua
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ПРоФЕСІЙНІ ВИДаННя
УП виДавництво

провулок Чугуївський, 21, 
м. Київ, , Україна
Тел.: (044) 3388704
e-mail: officeprofidom@ukr.net

видавництво «Професiйнi видання» специалiзуеться на випуску мiжнародних науково-
практичних журналiв  медичнои тематики. особливисть видань являются нацiональнi 
редакцiйнi коллегii, що працюють на паритетний основi i формують свою частку матерiалiв 
у номери. Поеднання медичного досвiду i медичних шкiл в рамках одного видання 
дае читачевi можливiсть отримати максимально широку  информацiю професийного 
напрямку.
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Publishing house  «Professional publications» is specialized in international medical scientific 
and practical magazines  release. the national editorial boards are the peculiarity of the 
publications which work at the parity basis and contribute it’s own part of the materials in editions.  
the combination of medical experience and medical schools in the frame of one publication 
gives an opportunity for a reader to get the maximum  of the professional information.

57
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PROFESSIONAL PUBLICATIONS
PUbLIShInG hOUSE

21, Chuguivsky Pr.,
Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3388704
e-mail: officeprofidom@ukr.net
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Прат «реагент»   з  1991року  є одним з лідерів  виробництва наборів реактивів для 
визначення біохімічних показників в біологічних рідинах. наші набори користуються 
незмінним попитом в клініко-діагностичних лабораторіях завдяки високій якості та 
доступній ціні.  вся продукція зареєстрована та дозволена до використання, також 
зареєстровані і є незмінними ціни.

З 2010 року нашими спеціалістами  розроблені набори реактивів без використання 
прекурсорів, що, крім високої якості, дозволяє покупцю не вести суворий облік прекурсорів 
та уникнути додаткових перевірок. 

Забезпечуємо клініко-діагностичні лабораторії комплексно, від витратних матеріалів 
до обладнання та посуду, як  продукцією власного виробництва, так і інших виробників. 
Підприємство виробляє більш ніж 200 тест - наборів та 20 різновидів калібраторів. крім 
цього реалізує закуплені за кордоном вироби медичного призначення для комплексного 
забезпечення медичних лабораторій. 

кількість працівників – 50. Більшість з працівників мають спеціалізовану вищу освіту 
та наукові ступені.

Лабораторія підприємства оснащена всім необхідним обладнанням та сертифікована 
згідно законодавства.

Доля підприємства на ринку тест-наборів України приблизно 35%, воно є лідером 
серед вітчизняних виробників тест-наборів та калібраторів. 

Генеральний директор – Матвієнко сергій анатолійович.

РЕагЕНт
Прат

вул. Ударників, 27, 
м. Дніпро, 49019, Україна
Тел.: (056) 3703866
Тел./Факс: (0562) 337367
e-mail: reagent@ukr.net
www.reagent.ua
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РЕХаФлЕкС
тов

вул. Рибальська, 22 А, оф. 12.03, 
м. Київ, 01011, Україна
Тел.: (044) 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

тов «рехафлекс» спеціалізується на поставках високотехнологічного реабілітаційного 
обладнання провідних європейських фірм.

в Україні ми представляємо:
gymnaUniphy (Бельгія): фізіотерапія, масажні столи; Storz medical (Швейцарія): 

екстракорпоральна ударно-хвильова терапія; hocoma (Швейцарія): локомоторна та 
функціональна нейрореабілітація; medica medizintechnik (німеччина): theRA-тренажери; 
Kinetec (Франція): пасивна розробка суглобів; Woodway (сШа): бігові доріжки; Airex 
(Швейцарія): гімнастичні мати; Ledragomma (італія): гімнастичні м’ячі; thera-band (сШа): 
джгути, еспандери; Flexi-sports (німеччина): вібротренажер
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Rehaflex, LLC is specialized on shipment and installation high-technology equipment for 
rehabilitation.

We are the representative in Ukraine of the following companies:
gymnaUniphy (belgium): physiotherapy, massage couches; Storz medical (Switzerland): 

extracorporeal shockwave therapy; hocoma (Switzerland): locomotion and functional 
neurorehabilitation; medica medizintechnik (germany): theRA-trainers; Kinetec (France): units 
for CPm-therapy; Woodway (USA): sport and medical treadmills; Airex (Switzerland): gymnastic 
mats; Ledragomma (italy): gymnastic balls; thera-band (USA): elastic bands; Flexi-sports 
(germany): flexi-bar and xCo-dumbbells.

REHAFLEX LLC

of.12.03, 22A, Rybalska St.,
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua
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РоСлИНа каРПат
Приватне ПіДПриєМство

вул. Карпатська, 1, 
c. Добряни, Львівська обл., 82427, Україна
Тел.: (03245) 69209
e-mail: roslynakarpat2@gmail.com
www.roslynakarpat.com.ua

ПП «рослина карпат» створена 29 травня 2003 року в місті стрий Львівської області. 
Підприємство займається виробництвом біологічно активних добавок з лікарських рослин, 
та косметично-гігієнічних засобів.

Унікальність є не тільки те, що фірма займається виробництвом, а й збором сировини,  
та підготовкою збору лікарських рослин. тобто : має замкнутий цикл, від збору трав до 
упаковки препарату. весь час 2003р.-2017р. підприємство динамічно розвивається , 
збільшує виробничі площі, вдосконалює рецептури продукції, оновлюється асортимент 
продукції, впроваджуються нові напрямки виробництва. При збільшенні обсягів виробництва 
з’явилась тісна співпраця з Львівським медичним університетом та Дрогобицьким 
педагогічним університетом в науковій галузі. Прикладом цього є поява нових технологій 
по виробництву гігієнічних засобів (супозиторій) , дизенфікуючих  розчинів (колоїдне срібло) 
та впровадження їх в асортимент продукції.

Мета підприємства: ефективні фітопрепарати, максимальне оздоровлення та 
профілактика від різних захворювань Українського народу.
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Pe “Plant of the Carpathians” was founded on 29 may 2003 in town Stryi, Lviv region, the 
Carpathian area. the main activity of the company is the production of nutritional supplements 
on medicinal herbs, hygienic and cosmetic products.

the Carpathians are an excellent source of high-altitude wild plants and fruits. Pe “Plant 
of the Carpathians”, having implemented the idea of the production of environmentally friendly 
products in the region, took place of the first official manufacturer in this field.

in large part, in the process of work a major role played a vast experience of local healers 
for the treatment of people with herbs, phytotherapeutists and scientists. A significant part of 
the pristine recipes preserved up to the present time. moreover, the company continues to 
develop and carry out basic research.

At the same time there gain expertise young professionals: physicians, biologists and 
biochemists. one of the main advantages of  Pe “Plant of the Carpathians” is that the company 
not only undertakes the production but also the collection of raw material. in addition, Pe “Plant 
of the Carpathians” is able to control the work process from the collection of herbs, and ending 
with the final packaging of the preparation.

the main purpose of the enterprise is to improve the Ukrainian consumers’ health by 
producing effective phytoagents and hygienic and cosmetic products.

PLANT OF THE CARPATHIANS PE

1 Karpatska Str., 
Village Dobriany, 82427, , Ukraine
Phone: +380 3245 69209
e-mail: roslynakarpat2@gmail.com
www.roslynakarpat.com.ua
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СкаЙлаЙН СоФтВЕР
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю скайЛайн соФтвер

а/с 214, м. Київ, 01019, Україна
Тел./Факс: (044) 4225555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua

«скайлайн софтвер» (оператор розповсюдження продуктів «1с:Підприємство» в 
Україні) займається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі 
«1с:Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного 
масштабу та спеціалізації, в тому числі підприємств сфери охорони здоров’я.

впровадження та супровід програм здійснюють партнери 1с:Франчайзі (понад 500 
компаній), які мають досвід виконання завдань будь-якої складності.
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Skyline Software specializes in development, distribution and support of 1C:enterprise 
platform-based solutions for management and accounting automation for companies of different 
level and specialization, including the companies of healthcare.

Companies with official status of 1C:Franchising (over 500) offer implementation and 
support of programs. these companies have experience in implementation of business tasks 
any complexity.

SKYLINE SOFTwARE
LimiteD LiAbiLitY ComPAnY

P/box 214, Kyiv, 01019, , Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4225555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua
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СоляНа ШаХта «ВЕлИЧка»
кУрорт

Парк Кінги 1, буд. I, 
Величка, 32020, Польща
Тел.:  + 48 12 2787512
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
www.uzdrowisko.kopalnia.pl

курорт соляна Шахта «величка» славиться з ефективного лікування захворювань 
дихальних шляхів, таких як бронхіальна астма, хозл, рецидивуючі інфекції верхніх і нижніх 
дихальних шляхів, а також алергічних захворювань.

У лікуванні використовуються, насамперед, властивості специфічного мікроклімату 
соляних камер, де повітря - завдяки природним властивостям солі - вільне від забруднень 
і алергенів, багате мікроелементами, без шкідливого випромінювання, при постійній 
температурі (близько 13 – 14,5°C с) та високою вологістю (60 – 75 %).

Лікування виконується шляхом проходу пацієнтами різновидних оздоровчих процедур 
під землею. реабілітанти можуть, також, користуватися оздоровчими нічлігами посередині 
підземельного мікроклімату шахти.

крім лікувальною діяльністю в підземних камерах  курорт соляна Шахта «величка» 
пропонує  для Гостей та курортників комфортну базу відпочинку - затишний чотирьохзірковий 
Готель grand Sal**** і кімнати для Гостей  «соляний Млин».
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the «Wieliczka» health Resort is famous for successfully treating respiratory system illnesses 
such as asthma, CoPD, recurring upper and lower respiratory system infections and allergy-
based illnesses. the treatment particularly relies on the specific microclimate of the saline 
chambers, where air – thanks to the natural properties of rock salt – is free of any pollutants and 
allergens, abundant with microelements, devoid of harmful radiation, with a constant temperature 
(approx. 13 – 14.5°C), and high humidity (approx. 60 – 75 %).

treatments are recommended as part of various treatment stays underground. Patients may 
also take advantage of overnight stays and sleep in the mine’s healthy microclimate.

Apart from providing health care services in the underground chambers, the «Wieliczka» 
health Resort also offers its guests and patients other comfortable accommodation facilities 
such as the cozy grand Sal**** hotel or the «Salt mill» guest Rooms.

«wIELICZKA» SALT MINE
heALth ReSoRt

Park Kingi 1, building I, 
32020, Wieliczka, Poland
Phone: + 48 12 2787512
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
www.uzdrowisko.kopalnia.pl
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Дезінфікуючий засіб «авеллі» – це дезінфектант – антисептик нового покоління від 
українського виробника. Бактерицидний, віруліцидний, фунгіцидний та спороцидний 
засіб широкого спектру дії. Для швидкої дезінфекції,  передстерилізаційного очищення і 
стерилізації. не потребує ротації.  Для медичних закладів усіх профілів. цілком безпечний 
для здоров’я людини  і довкілля. Мінімальний (iV) клас токсичності інгаляційного та 
ентерального впливу. відсутні протипокази. Може використовуватися у присутності 
пацієнтів. не містить ксенобіотиків. не викликає алергії, не має канцерогенної дії, не 
кумулюється в організмі. виготовлений на водній основі. ph близький до нейтрального. 
При регулярному використанні не пошкоджує захисний ліпідний шар шкіри.  не потребує 
змивання, не залишає слідів і запахів. Докладніше на сайті  www.avelli.com.ua

УкРаЇНСЬка МЕДИЧНа  
коРПоРаЦІя
тов,  тМ AVeLLi

вул. Стрийська, 61, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: (032) 2234347,
 (068) 6178680,
 (063) 2779682
 (099) 6689047
e-mail: avelli.ua@gmail.com
www.avelli.com.ua
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ФаРМаСко
товариство З оБМеЖеною  
віДПовіДаЛьністю  
ЛаБораторія в киШені

вул. Шолуденко, 15Г,  
м. Вишгород, Київська обл., 07301 , Україна
Тел.: (044) 537080404
www.pharmasco.com

Медична компанія «Фармаско» – лідер в галузі лабораторної та медичної діагностики, 
яка завоювала любов та прихильність українського споживача як постачальник швидких 
імунохроматографічних тестів in-vitro. створена в 2002 році командою натхненних 
професіоналів та здобувши значних досягнень за час свого існування, пропонуючи 
українському ринку швидкі діагностичні тести, виключно високої якості і за доступною ціною, 
компанія постійно розвивається, відкриваючи нові перспективи вітчизняній діагностиці та 
медицині. сьогодні компанія «Фармаско» впроваджує найкращі здобутки всесвітньої науки 
та техніки, задля підтримки здоров’я нації. Здобувши всесвітню довіру партнерів, завдяки 
плідній та тривалій співпраці з відомими міжнародними компаніями: Certest, hemoCue, DFi, 
Alere, medix, Alfa Scientific, biotest biotech, ми прагнемо зробити продукцію нашої компанії 
та наші послуги максимально якісними та зручними для тих, хто нам довіряє.
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Pharmasco Ltd is a Ukraine-based company which concentrates its efforts exclusively on 
sales, marketing and distribution of oem rapid tests.

the company was created in 2002 and had a lot of achievements during its subsistence. 
Pharmasco Ltd. offers rapid diagnostic tests in the Ukrainian market. these tests are only of 

high quality and for reasonable prices. the company collaborates with worldwide international 
companies: Certest, hemoCue, DFi, Alere, medix,  Alfa Scientific, biotest biotech to make the 
products and services of the best quality for the clients.

PHARMASCO LTD
LAboRAtoRY in A PoCKet

15G Sholudenko St, 
07301, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 537080404
www.pharmasco.com
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Поштова адреса: а/с 885, м. харків, 61050, Україна
Прат «Фiторiя» було засновано  в 2002 році у мiстi  харкові. «Фіторія» займається 

виробництвом  добавки « Фітор», та продукції на її основі.
«Фітор» відомий в Україні та за її межами вже багато років, і ефективність його  при різних 

захворюваннях вже достойно оцінили десятки тисяч людей. основний  напрямок дiяльностi  
підприємства – це розробка та виготовлення нових екологiчних товарiв народного попиту  
на основi  рослинних  екстрактiв.  

Прат «Фіторія» постійно займається поліпшенням і розширенням асортименту продукції, 
що випускається, за чим ретельно слідкують технологи і фахівці.

виробництво Прат «Фіторія» не зупиняється на досягнутому, а постійно удосконалює і 
впроваджує новітні розробки й технології виробництва, яким сприяє академiя харчування,  
нацiональна Фармацевтична академiя,  науково-дослiдний iнститут ґрунтознавства. 

Фiрма  Прат «Фiторiя»  зареєструвала чотири торговельні марки та  один патент на 
корисну модель.

ФІтоРІя
Приватне акціонерне товариство

в’їзд Естакадний, 3-А, 
м. Харків, 61080, Україна
Тел.: (057) 7627003, 7627005
e-mail: fitor@ukr.net
www.fitor.biz
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Формула руху – класичний європейський реабілітаційний центр, в якому реалізується 
комплексний підхід до фізичної реабілітації при широкому спектрі порушень, захворювань, 
травм.

напрямки діяльності:
- Захворювання хребта, 
- реабілітація в неврології,
- травми та захворювання суглобів, кісток, м’язів,
- реабілітація в педіатрії (в т.ч. діти від 0 до 3 років),
- респіраторна реабілітація,
- реабілітація у спорті,
- реабілітація після мастектомії.
Звернувшись у наш реабілітаційний центр можна бути впевненим, що вам нададуть 

максимально повну інформацію щодо вашого стану, яка базуватиметься на результатах 
реабілітаційного обстеження, необхідної фізичної терапії, розроблять та реалізують 
індивідуальну програму фізичної терапії.

ФоРМУла РУХУ
центр ФіЗичноЇ реаБіЛітаціЇ

вул. Стрийська, 28 , 
м. Львів, 79012, Україна
Тел.: (097) 1192918,
 (032) 2762560
e-mail: fr-info@ukr.net
www.formula-rukhu.com.ua
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ЮРІя-ФаРМ
ФарМацевтична корПорація

вул. Амосова, 10, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2750108
e-mail: uf@uf.ua
www.uriafarm.com.ua

спираючись на 45-річний досвід виробництва інфузійних розчинів, колектив 
професіоналів, з 1998 року об’єднаний у корпорацію «юрія-Фарм», створює і впроваджує 
інновації в ім’я реалізації спільного покликання - зберігати і покращувати здоров’я людей 
в усьому світі.

на сьогодні «юрія-Фарм» є не тільки провідним виробником інфузійних препаратів 
в Україні, а й постачає близько 180 асортиментних позицій ліків, виробів медичного 
призначення та засобів anti-age косметології на ринки 20 країн світу. 

Значна частина асортименту юрія-Фарм – оригінальні препарати власної розробки, 
визнані десятками тисяч лікарів в Україні та закордоном.
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basing on 45 years of experience in production of infusion solutions, the team of professionals 
united since 1998 in Corporation Yuria-Pharm, creates and implements innovations in the name 
the joint mission - to preserve and improve the health of people all around the world.

today Yuria-Pharm is not only the leader of infusion medications in Ukraine, but also supplies 
in to markets of  20 countries 180 assortment positions of medicines, medical devices and anti-
age cosmetics.

much of the Yuria-Pharm assortments are original products of its own design, chosen by the 
tens of thousands of doctors in Ukraine and abroad.

YURIA-PHARM
PhARmACeUtiCAL CoRPoRAtion

10, Amosova St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2750108
e-mail: uf@uf.ua
www.uriafarm.com.ua
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 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю  
 ЛаБораторія в киШені ................................................................................. 18 ....129

лаБоРатоРНЕ оБлаДНаННя, ВСЕ Для лаБоРатоРІЇ
БІо тЕСт МЕД 
 наУково-вироБниче ПіДПриєМство .................................................... 13 ......51
гЕМоПлаСт Пат .................................................................................................... 53 ......62
лІкаР 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 45 ......86
ПолтаВа МЕДоБлаДНаННя 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 24 .... 113

МЕДИЧНИЙ оДяг та ВЗУття
МЕДтЕХНІка 
 сПД Фо ШенГоФер натаЛія євстахіЇвна .............................................. 62 ....101

ВИРоБИ МЕДИЧНого ПРИЗНаЧЕННя
MIRMED .................................................................................................................... 43 ......35
VD MAIS 
 наУково-вироБниче ПіДПриєМство .................................................... 46 ......40
гЕМоПлаСт Пат .................................................................................................... 53 ......62
лаЗЕР І ЗДоРоВ’я 
 наУково-вироБнича МеДико-БіоЛоГічна корПорація ................. 39 ......82
НоВатоР  
 ДерЖавне ПіДПриєМство .......................................................................... 69 ....107

МЕДИЧНИЙ тУРИЗМ
ANAS BIURO PODRÓŻY ........................................................................................ 42 ......21
ARTHROS MEDICAL CENTRE .............................................................................. 42 ......22
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
За тЕМатИЧНИМИ РоЗДІлаМИ

№стендA №сторінки

COMPUGROUP MEDICAL POLSKA ..................................................................... 42 ......24
ERES MEDICAL ....................................................................................................... 42 ......28
ESTABLO PHARMA SP. Z O.O............................................................................... 42 ......29
HUNGAROSPA HAJDúZOBOSZLÓ ...................................................................... 63 ......30
MEDI-SEPT SP. Z O.O. ............................................................................................ 42 ......34
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w LUBLINIE ........... 42 ......37
SPA ORKANA ........................................................................................................... 42 ......38
THE UNIVERSITY CHILDREN’S HOSPITAL ........................................................ 42 ......39
wEISS KLINIK SCANMED 
 Лікарня .............................................................................................................. 35 ......41
ŻAGIEL MED ............................................................................................................ 42 ......42
каРДІолІта 
 Приватна кЛініка в Литві ............................................................................ 52 ......77
лІкаРНя СВ. РаФала SCANMED  ..................................................................... 35 ......88
НЕЙРоПСИХІатРИЧНа лІкаРНя ....................................................................... 42 ....106
СоляНа ШаХта «ВЕлИЧка» 
 кУрорт ................................................................................................................ 36 ....126

СУЧаСНІ клІНІкИ та ПоСлУгИ
ІННоВо 
 МеДичний центр ФіЗичноЇ тераПіЇ та МеДицини БоЛю ............... 67 ......71
МЕДІС 
 ДіаГностичний центр ................................................................................ 56 ......97
МоДРИЧІ 
 реаБіЛітаційний центр ............................................................................... 26 ....103
ФоРМУла РУХУ 
 центр ФіЗичноЇ реаБіЛітаціЇ ..................................................................... 23 ....132

ФаРМаЦЕВтИЧНІ ПРЕПаРатИ, ФІтоПРЕПаРатИ,  
БІологІЧНо-актИВНІ ДоБаВкИ, лІкУВалЬНа коСМЕтИка

ALPEN PHARMA AG 
 ПреДставництво в УкраЇні .......................................................................... 3 ......20
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
За тЕМатИЧНИМИ РоЗДІлаМИ

№стендA №сторінки

DELTA MEDICAL ..................................................................................................... 60 ......25
DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 40 ......26
LA ROCHE-POSAY 
 ЛаБораторіЇ ...................................................................................................... 48 ......32
аББот лаБоРатоРІС гМБХ 
 ПреДставництво в УкраЇні ........................................................................ 54 ......43
аДаМЕД 
 тов ПоЛьща ПреДставництво  
 «ПаБ’яницький  ФарМацевтичний ЗавоД ПоЛьФа с.а.» ............... 31 ......45
БІоДЕРМа 
 ДерМатоЛоГична ЛаБораторія 
 ПреДставництво в ЗахіДній УкраЇні ..................................................... 10 ......53
БIШоФIт MG ++ ...................................................................................................... 14 ......56
БоРЩагІВСЬкИЙ ХІМІко-ФаРМаЦЕВтИЧНИЙ ЗаВоД 
 Приватне акціонерне товариство нвц ............................................... 9 ......58
голДЕН-ФаРМ 
 Приватне ПіДПриєМство ............................................................................. 4 ......64
ЗДоРоВ’я 
 ФарМацевтична коМПанія товариство  
 З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю .......................................................... 27 ......70
ІНСтИтУт СИСтЕМНоЇ МЕДИЦИНИ 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 47 ......72
кВаЙСЕР ФаРМа УкРаЇНа 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю 
 «квайссер ФарМа УкраЇна» – екскЛюЗивний ПреДставник  
 на територіЇ УкраЇни ніМецьких БренДів «ДоППеЛьГерц»  
 та «ПротеФікс» ............................................................................................... 37 ......79
лЕкоПРо тов ........................................................................................................ 21 ......84
МатЕРІа МЕДИка-УкРаЇНа 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 16 ......91
МУкоС ФаРМа 
 ПреДставництво в УкраЇні .......................................................................... 2 ....104
ПолЬФаРМа 
 ПреДставництво в УкраЇні ........................................................................ 50 .... 114
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
За тЕМатИЧНИМИ РоЗДІлаМИ

№стендA №сторінки

РоСлИНа каРПат 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 64 ....122
ФІтоРІя 
 Приватне акціонерне товариство ........................................................ 7 ....131
ЮРІя-ФаРМ 
 ФарМацевтична корПорація ..................................................................... 1 ....133

СПЕЦ ЗМІ
МЕДкНИга 
 виДавництво .................................................................................................. 61 ......99
ПРоФЕСІЙНІ ВИДаННя 
 УП виДавництво ............................................................................................ 57 .... 117

ІНШЕ
аСоЦІаЦІя МЕДИЧНого тУРИЗМУ .............................................................................49
ПолІкС гРУПП 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю ............................... 25 .... 112
СкаЙлаЙН СоФтВЕР 
 товариство З оБМеЖеною віДПовіДаЛьністю  
 скайЛайн соФтвер ......................................................................................... 6 ....124
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTS,  
EQUIPMENT FOR MEDICAL INSTITUTIONS

ABBOTT LABORATORIES GMBH 
 RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine ....................................................... 54 ......44
ALCIONE LLC  
 SCientiFiC - PRoDUCtion FiRm ...................................................................11 ......48
VOLSMART LLC ...................................................................................................... 49 ......61
ELITMEDICA LLC .................................................................................................... 41 ......69
LIKAR LTD. ............................................................................................................... 45 ......87
MEDAPARATURA 
 ALC tRADe hoUSe ........................................................................................... 22 ......94
MEDTECHNIKA 
 SChengoFeR nAtALiYA YeVStAhiYiVnA, bUSineSSWomAn .............. 62 ....102
NOVATOR 
 StAte enteRPRiSe .......................................................................................... 69 ....108
NORMA-TRADE LTD. .............................................................................................. 30 .... 110
PROMED-UKRAINE PE. ......................................................................................... 20 .... 116
REHAFLEX LLC ....................................................................................................... 17 ....121

ORTHOPEDIC PRODUCTION, REHABILITATION MEANS
ALCIONE LLC  
 SCientiFiC - PRoDUCtion FiRm ...................................................................11 ......48
VOLSMART LLC ...................................................................................................... 49 ......61
LYAPKO LTD ............................................................................................................ 15 ......90
NORMA-TRADE LTD. .............................................................................................. 30 .... 110
REHAFLEX LLC ....................................................................................................... 17 ....121

DISINFECTORS, MEDICAL PREPARATION,  
STERILIZING EQUIPMENT, ORAL HYGIENE PRODUCTS

MEDTECHNIKA 
 SChengoFeR nAtALiYA YeVStAhiYiVnA, bUSineSSWomAn .............. 62 ....102
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

DIAGNOSTICS, DIAGNOSTIC DEVICES
EXDIA PLUS  LLC .................................................................................................... 34 ......67
INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT LTD ................................................... 28 ......76
MEDIS DiAgnoStiC CenteR .............................................................................. 56 ......98
PHARMASCO LTD LAboRAtoRY in A PoCKet ................................................ 18 ....130

LABORATORY EQUIPMENT
BIO TEST MED LTD ................................................................................................. 13 ......52
HEMOPLAST JSC ................................................................................................... 53 ......63
LIKAR LTD. ............................................................................................................... 45 ......87

MEDICAL CLOTHES AND SHOES
MEDTECHNIKA 
 SChengoFeR nAtALiYA YeVStAhiYiVnA, bUSineSSWomAn .............. 62 ....102

MEDICAL PRODUCTS
HEMOPLAST JSC ................................................................................................... 53 ......63
LASER AND HEALTH 
 SCientiFiC-PRoDUCtion meDiCAL-bioLogiCAL CoRPoRAtion   ...... 39 ......83
NOVATOR 
 StAte enteRPRiSe .......................................................................................... 69 ....108

MEDICAL TOURISM
HUNGAROSPA HAJDúZOBOSZLÓ ...................................................................... 63 ......31
KARDIOLITA JSC .................................................................................................... 52 ......78
«wIELICZKA» SALT MINE 
 heALth ReSoRt ............................................................................................... 36 ....127

MODERN CLINIC AND SERVICES
MEDIS 
 DiAgnoStiC CenteR ...................................................................................... 56 ......98
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS, HERBAL PRODUCTS, 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES, MEDICINAL COSMETICS

DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 40 ......27
LA ROCHE-POSAY 
 LAboRAtoRieS ................................................................................................. 48 ......33
ABBOTT LABORATORIES GMBH 
 RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine ....................................................... 54 ......44
ADAMED 
 SP. z o.o PoLAnD. the RePReSentAtiVe oFFiCe  
 «PAbiAniCKie zAKłDY FARmACeUtYCzne PoLFA S.A» .......................... 31 ......46
BIODERMA 
 LAboRAtoiRe DeRmAtoLogiqUE 
 RePReSentAtiVe in WeSteRn UKRAine .................................................. 10 ......54
BISHOFIT MG ++ ..................................................................................................... 14 ......57
BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT 
 ReSeARCh AnD PRoDUCtion CenteR, PUbLiC JSC ................................ 9 ......59
GOLDEN-FARM  
 PRiVAte enteRPRiSe ....................................................................................... 4 ......65
INSTITUTE OF SYSTEM MEDICINE LTD ............................................................. 47 ......73
QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG 
 qUeiSSeR PhARmA со - exCLUSiVe RePReSentAtiVe  
 in UKRAine geRmAn bRAnDS DoPPeLheRz AnD PRoteFix ............... 37 ......80
LEKOPRO LTD ......................................................................................................... 21 ......85
MATERIA MEDICA-UKRAINE LLC ........................................................................ 16 ......92
MUCOS PHARMA 
 RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine ......................................................... 2 ....105
PLANT OF THE CARPATHIANS PE ...................................................................... 64 ....123
YURIA-PHARM 
 PhARmACeUtiCAL CoRPoRAtion ................................................................. 1 ....134

SPECIALIZED MASS-MEDIA
MEDKNYHA 
 PUbLIShInG hOUSE ......................................................................................... 61 ....100
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

PROFESSIONAL PUBLICATIONS 
 PUbLIShInG hOUSE ......................................................................................... 57 .... 118

OTHER
UKRAINIAN ASSOCIATION OF MEDICAL TOURISM ...................................................50
SKYLINE SOFTwARE ............................................................................................... 6 ....125
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РЕклаМНа каМПаНІя

В СПЕЦІалІЗоВаНІЙ ПРЕСІ:
- журнал «Практикуючий лікар» .................................................................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «клінічна іммунологія. алергологія. інфектологія» ....................................................... (м.київ, Україна)
- журнал «Практика управління  медичним закладом» .............................................................. (м. київ, Україна)
- журнал «Журнал заступника головного лікаря» ........................................................................ (м. київ, Україна)
- журнал «Лабораторная диагностика. восточная европа» ....................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «хірургія, ортопедія, травматологія» ............................................................................ (м. київ, Україна)
- журнал «репродуктивное здоровье. восточная европа» ......................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «Медицинские аспекты здоровья женщины» ............................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «острые и неотложные состояния в практике врача» ................................................ (м. київ, Україна)
- журнал «Управління закладом охорони здоровя» ..................................................................... (м.київ, Україна)
- журнал «акушерство.Гінекологія.Генетика»» ............................................................................. (м.київ, Україна)
- журнал «современная фармация»» ........................................................................................(м.харків, Україна)
- журнал «Дерматовенерология. косметология»  ........................................................................ (м.київ, Україна)
- журнал «хирургия. восточная европа»  ..................................................................................... (м.київ, Україна)
- журнал «Здорово»   ............................................................................................................ (м. київ, Україна)
- журнал «Фармацевт Практик» .................................................................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «Здоров’я жінки» (м. київ, Україна)
- журнал «реабілітація та паліативна медицина» ....................................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «терапія»  ...........................................................................................................  (м. київ, Україна)
- науково-практичний журнал «сімейна медицина» ................................................................... (м. київ, Україна)
- газета «Український журнал дерматології, венерології, косметології» .................................... (м. київ, Україна)
- газета «Український медичний часопис» ................................................................................... (м. київ, Україна)
- газета «Alma mater»  ........................................................................................................... (м.Львів, Україна) 
- газета Українського лікарського товариства «народне здоров’я» .......................................... (м.Львів, Україна)

В НаСтУПНИХ ВИДаННяХ:
- Газета «афіша Прикарпаття» ................................................................................ (м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «від і до»  ..................................................................................................... (м. чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу»  .......................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета реклама»  ....................................................................................... (м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» ......................................................................................(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ................................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи» .................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта». ........................................................................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «неділя»  .......................................................................................................м. Ужгород, Україна)
- Газета «Пресс БирЖа» ........................................................................................(м. Дніпропетровськ, Україна) 

РЕклаМа  По  РаДІо:
- радіо «Максимум»;
- радіо «Львівська хвиля»;
- радіо «ера ФМ»;
- радіо «Галичина»;
- радіо «Люкс ФМ»;
- радіо «Західний полюс»;
- радіо «Ух»;
- радіо «П’ятниця»
- радіо «радіо енерджі»
- радіо « рето ФМ »
- «наше радіо»
- «авто радіо»
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РЕклаМНа каМПаНІя

тЕлЕВІЗІЙНа РЕклаМа:
- «5-ий канал»

ПІДтРИМка В INTERNET
(загально інформаційні портали):

ЗагалЬНо-ІНФоРМаЦІЙНІ РЕСУРСИ:
- https://www.ria.com/articles/hiii_medichnij_forum_ta_hhiii_medichna_vistavka_galmed.html
- http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo
- https://www.032.ua/article/1571721
- http://www.0342.ua/afisha/full/5357
- http://news.kompass.ua/news/lvivskij_medichnij_forum/2017-03-09-41713
- http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=2425
- http://www.ukrbizn.com/conference/1858-h-medichniy-forum-ta-hh-medichna-vistavka-galmed-4-6-kvtnya-2017- 
 roku-lvov.html
СПЕЦІалІЗоВаНІ РЕСУРСИ:
- http://recipe.by/ru/news-list/
- http://www.ujdvc.com.ua/
- http://med-expert.com.ua/news/novini-partner-v-4-6-kv-tnya-2017-roku-kh-medichni/
- http://www.medkniga.kiev.ua/index.php/sotrudnichestvo/nashi-partnjory
- http://pharma.net.ua/
- https://www.facebook.com/Pharmanet/
- http://med.depharm.net/ua/event/xxiii-medicalexhibition-galmed/
- https://farmakosha.com/
- http://www.medsprava.com.ua/
- http://www.medsprava.com.ua/news
- http://www.medvestnik.com/
- http://www.meduniv.lviv.ua/
- http://zdorov-info.com.ua/
- http://med-info.net.ua/
- http://med36.com/
- http://uamt.com.ua/UA/deyatelnost-uk/meropriyatiya-uk.html
- http://medqueen.com/
- http://health-ua.com/events/4-6-kvitnya-2017-roku-u-lvovi-vidbudetsya-hiii-medichniy-forum-hhiii-medichna-vistavka- 
 galmed
- http://kiai.com.ua/
- http://mazg.com.ua/
- http://urgent.com.ua/
- http://www.hcm.in.ua/?page_id=816
- http://www.likar.info/coolhealth/news-79024-meditsinskij-forum-vo-lvove-krupnejshee-sobytie-zapadnoj-ukrainy/
- http://mtec.com.ua/
- http://www.medforum.kiev.ua/
- http://www.publichealth.com.ua/
- http://ilikar.com/
- https://www.facebook.com/ivrachua/
- https://likarni.com/news/medicina/4-6-kvitnya-2017-roku-vidbudetysya-u-lyvovi-23-a-medichna-vistavka-galmed
- http://modern-pharmacy.com.ua/
- http://pupovina.com.ua/
- http://www.laboratorka.su/catalog/viewstatic.php?vs=info
- https://doctorgeo.info/
- https://worldexpo.pro/exhibition/medicinskiy-forum-i-medicinskaya-vystavka-galmed
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РЕклаМНа каМПаНІя

ЗоВНІШНя РЕклаМа:
- 200 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних закладах
- рекламні установки в центрі міста

ЗаПРоШЕНо:
- 12 000 керівників установ і організацій західного регіону України спеціалістів підприємств галузі
- 50 000 мешканців Львова та області

цей катаЛоГ ПротяГоМ рокУ БУДе ДостУПниМ  
на Web-сторінці Прат «ГаЛ-ексПо»®  

в МереЖі іnteRnet
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VIII СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА 
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ДИрЕКЦІя ВИСТАВКИ:
ПрAТ «гал-ЕкСПо»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30
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DENTEX

вул. Ніжинська, 58, 
м. Одеса, 65023, Україна
Тел.: (098) 4976188,
 (067) 5581557
e-mail: ut2fa@te.net.ua
www.dentex.od.ua

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції. Медичний одяг від українських 
виробників (SPICARD, JASMIN).  Акрилові, композитні і керамічні зуби від провідних 
турецьких виробників (ERAY, BETA, TOROS). ремонт стоматологічних наконечників.
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Wholesale and retail sale of dental products. Medical apparel from the Ukrainian producers 
(SPICARD, JASMIN). Acrylic, composite and ceramic teeth from the leading Turkish producers 
(ERAY, BETA, TOROS). Repair of dental handpieces.

DENTEX

58,  Nezhinskaya St., 
65023, Odessa, Ukraine
Phone: +380 98 4976188,
 +380 67 5581557
e-mail: ut2fa@te.net.ua
www.dentex.od.ua
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KAVO DENTAL GMBH

б-р. Л.Українки, 26
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Компанія KaVo є одним з найбільших виробників стоматологічного устаткування 
та інструментів. якість виробництва та традиції компанії йдуть попереду вже більше 
100 років. Присвяченість своїй роботі та клієнтам, та постійне прагнення досконалості 
дозволяє компанії виробляти найкращі в світі наконечники, турбіни та інше устаткування 
для стоматологів та зубних техніків.

Офіційні дилери компанії «КАВО» в Україні:
«InSpe» Тел.:  (032) 2403705
 Факс: (032) 2948399

«Стома-Денталь Україна» Тел:   (044) 223 39 99
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One of the leading dental manufacturers, KaVo is known for producing premium dental 
equipment. Performance, quality and innovation are traditions that have kept KaVo at the forefront 
of the dental industry for more than 100 years. It’s our commitment to the dental professional 
and our passion for excellence that enables us to deliver the best dental handpieces, turbines, 
and other equipment to dentists and dental technicians worldwide.

KAVO DENTAL GMBH

26, L.Ukrayinky Boul.
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Official dealers of «KAVO» in Ukraine: 
«InSpe»  Phone: +380 (32) 2403705
 Fax:      +380 (32) 2948399

«Stoma Dental Ukraine» Phone: +380 (44) 2233999
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KERR
ШВЕйЦАрІя ПрЕДСТАВНИЦТВО  
В УКрАїНІ

бульв. Л. Українки, 26, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Компанія має повний спектр стоматологічних матеріалів для протезування та 
терапевтичної стоматології: відбиткові матеріали, цементі для фіксації, матеріали для 
тимчасових коронок та мостів, нові реставраційні матеріали Verise Flow, Herculite XRV 
Ultra; лампи для світлополімеризації Demi; інструменти для реставрацій: Comporoller, 
Compothixo та ін..; полірувальні засоби: бори, диски, щіточки; позиціонуючи засоби для 
рентгенографічної плівки та датчиків.

Офіційні дилери компанії «KERR» в Україні:
«Укр-Медмаркет» тел.: (044) 2387225 (або 26) 
«Юнідепот»   тел.: (050) 3381500
«ДентАум»   тел.: (044) 3609333
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for 
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials 
Vertise Flow, Herculite XRV Ultra; curing lights Demi; instruments: Comporoller, Compothixo, 
OptiDam, SoftClamp, FixaFloss, OptiDisc, Cleanic, Optishine, Occlubrush etc.

KERR
�wITZ�RLAND R�pR���NTATION  
IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Official dealers of «KERR» in Ukraine:
«UKR-MEDMARKET» Phone: +380 44 2387225 (or 26)
«UNIDEPOT»   Phone: +380 503381500
«DentAum»   Phone: +380 44 3609333
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KERR ENDODONTICS
ПрЕДСТАВНИЦТВО В УКрАїНІ

б-р. Л.Українки, 26,  
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс:  (044) 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Компанія-виробник матеріалів та устаткування для ендодонтії: системи для проходження 
і обтурації кореневих каналів, апексокатори, ендомотори, файли, гутаперчеві та бумажні 
штифти, інші матеріали та устаткування для проведення ендодонтичного лікування.

Офіційні дилери компанії «KERR ENDODONTICS» в Україні:
 «Юнідепот» тел.: +380 50 3381500
 «ДентАум» тел.: +380 44 3609333
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Manufacturer of materials and equipment for endodontic procedures: systems for root canal 
preparation and obturation, apex locators, endo motors, files, guttapercha and paper points, 
other materials and equipment.

KERR ENDODONTICS

26, L.Ukrayinky Boul., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Official dealers of « KERR ENDODONTICS» in Ukraine:
«UNIDEPOT» Phone: +380 50 3381500
«DentAum» Phone: +380 44 3609333
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Компанія KING WEST MEDICAL працює на ринку продажу стоматологічних товарів з 
2012 року. Основною метою компанії є забезпечення лікарів-стоматологів усіма необхідними 
матеріалами для роботи та спростити для клієнтів процес замовлення матеріалів завдяки 
досконалому сервісу KWM, широкому асортименту якісної продукції та професійному 
підході в роботі торгової команди та персоналу компанії. У портфелі KWM продукція 
таких брендів: WP Dental (Німеччина), Ortho Classic (Америка), Dochem (Китай), Batist 
(Чехія), Selefa (Фінляндія), Evercare (Фінляндія), Saint-Gobain Formula GmbH ( Німеччина) 
та інші.

 Ще однією сферою діяльності KWM є ексклюзивне якісне навчання в галузі медицини. 
Для цього працює НАВЧАЛьНИй ЦЕНТр King West Medical. Тут відбуваються лекції, 
семінари та майстер-класи для лікарів-стоматологів, інтернів та студентів у галузях 
пародонтології, ендодонтії, ортопедії, імплантології, дитячої стоматології, гігієни порожнини 
рота, правових аспектах роботи стоматологів. Завдяки високому професійному рейтингу 
лекторів, з якими працює KWM, лікарі отримують унікальні знання у своїх напрямках.

 28 листопада 2015 року Навчальний центр King West Medical організовує семінар 
та майстер-клас: «рЕКОНСТрУКЦІя ЗУбІВ: УСУНЕННя ПОВОрОТУ КОрОНКИ ЗУбА». 
Лектор: СЕрГІй рАДЛІНСьКИй – заслужений лікар України, доцент Української Медичної 
Стоматологічної Академії, головний лікар клініки-студії «Аполонія», засновник і видавець 
міжнародного журналу «ДентАрт», автор біоміметичного методу реставрації зубів, а 
також проекту міжнародних змагань у мистецтві художньої рестарації зубів «Призма-
чемпіонат».

KING WEST MEDICAL  (кінг ВЕСт мЕДікЕл)

пр. Чорновола, 103, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2317748,
 (067) 4636995
e-mail: office@kwmed.com.ua
www.kwmed.com.ua
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а ДЕнт
ОФІЦІйНИй ТА ЕКСКЛюЗИВНИй ПрЕДСТАВНИК В УКрАїНІ 
КОМПАНІї «АрКОНА»

вул. Антоновича, 120, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: 032) 2352960;
 (067) 3700517
www.a-dent.com.ua

«АрКОНА» це польська фармацевтична фірма, що швидко розвивається та 
спеціалізується на виробництві стоматологічних матеріалів.

Починаючи з 2003 року, ми є єдиним у Польщі виробником, що виготовляє композитні 
матеріали для лікування і реконструкції зубів. Наші вироби є результатом співпраці високо 
кваліфікованих лікарів-стоматологів з видатними польськими хіміками.

Маємо власне виробниче підприємство з дослідницькою лабораторією в Насутові поблизу 
Любліна, свою дистрибуційну мережу, а також два постійних торгових представництва на 
території Європейського Союзу, та представництво в Україні.

Пропонуємо за доступними цінами препарати найвищої світової якості.
Нашими композитами користуються лікарі-стоматологи у багатьох країнах світу.
При виготовленні використовуємо найновіші досягнення світової науки, створюючи 

при цьому оригінальні технологічні рішення.  Ми є авторами багатьох фармацевтичних 
патентів.

Допомагаємо студентам медикам, молодим лікарям та вченим, створюючи нагороди, 
стипендії, збираємо матеріали для досліджень та наукових робіт.

Приймаємо участь у багатьох благодійних акціях, та є спонсорами важливих культурних 
подій.
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We are the pharmaceutical devices manufacturer since 1995.
We produce wide range of dental restorative materials, especially light cure composites and 

general pharmaceutics.
Surveillance over production processes are perfomed by Swiss and British Quality 

Instituties.
All our products are protected by the patent regulations on the territory of  European 

Union.
Raw materials used by us come from specially supervised suppliers from USA, Germany 

and UK.
We are composed of three departments based in Great Britain, Poland and Romania.
Our company sell to most EU countries, some European out of  EU, USA and India.

A DENT
OFFICIAL R�pR���NTATIV� COmpANY OF ARCONA IN 
UKRAINE

120, Antonovycha St., 
79057, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2352960;
 +380 67 3700517
www.a-dent.com.ua
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«АІТАС ПЛюС» пропонує: повне забезпечення витратними стоматологічними і 
зуботехнічними матеріалами, інструментами та обладнанням від світових лідерів; 
cnоматологічні установки провідних виробників; меблі медичні, зуботехнічні, лабораторні 
та спеціалізовані; дезінфекційні та антисептичні засоби відомих виробників; профілактичну 
продукцію для самостійного і професійного застосування; сувенірну продукцію для інтер’єру 
Вашого робочого місця; комплексне та професійне сервісно-інженерне обслуговування з 
гарантійним і післягарантійним обслуговуванням; термінова кур’єрська доставка; можливість 
замовлення on-line; організація та проведення спеціалізованих семінарів та майстер-
класів; співробітництво та партнерство торговим фірмам, регіональним представникам 
та приватним особам.

«АІТАС ПЛюС» – ексклюзивний представник на території України: обертового і 
полірувального інструментарію «Dia - Tessin» (Швейцарія); стоматологічного ручного 
інструментарію «LM- Instruments Oy» (Фінляндія); нано-гібридного композитного матеріалу 
для естетичних реставрацій «INSPIRO” (Швейцарія); матричної системи нового покоління 
«Garrison» (США); комп’ютерної системи діагностики пародонту «Florida Probe» (США); 
наконечників стоматологічних та зуботехнічних СОХО (Китай); приладів для фотоактивуючої 
дезінфекції «FotoSan» (Данія).

«АІТАС ПЛюС» – офіційний представник дезінфекційних, антисептичних і миючих 
засобів ТМ «Dr.Gayda» (Україна) для: медичних установ (лікарні, поліклініки, стоматологічні 
кабінети); дитячих, навчально-виховних та навчальних закладів; комунальних об’єктів 
(перукарень, косметичних салонів, лазень, саун, гуртожитків, готелів); об’єктів громадського 
транспорту; місць загального користування; закладів громадського харчування і торгівлі, 
підприємств харчової промисловості; знезараження води: водопровідної, колодязної, 
річкової, в басейнах, резервуарах, трубопроводах.

«АІТАС ПЛюС»: гарантуємо високу якість реалізованого товару; пропонуємо широкий 
асортимент товарів; проводимо адекватну цінову політику; працюємо по всій території 
України; здійснюємо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта.

«АІТАС ПЛюС» – яКІСТь, ПрОФЕСІОНАЛІЗМ, НАДІйНІСТь І СТАбІЛьНІ ПАрТНЕрСьКІ 
СТОСУНКИ.

аітаС ПлЮС
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю 

вул. Дубенська, БОС 217,  
м. Рівне, 33001, Україна
Тел.: (0362) 630071,
 (067) 3608228,
 (050) 4354290
Тел./Факс: (0362) 620516, 631935
e-mail: aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua,
facebook.com/ aitasplus vk.com/aitasplus

Представництво у м. Київ:
Калюжна Марія Михайлівна
Тел.: (095) 4008716
e-mail: aitas.kiev@gmail.com
           aitasplus1@gmail.com
           aitaslm.iryna@gmail.com
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«AITAS PLUS» offers: supply of the dental consumable materials, tools and appliances from 
world industry leaders; dental units from leading manufacturers; disinfectants and antiseptics 
of known manufacturers;  medical and specialized furniture; various souvenirs for the interior 
of your workplace; preventive agents for personal and professional use; comprehensive and 
professional after-sales and warranty service support; fast and reliable delivery; possibility 
to place an order on-line; organizing and conducting specialized seminars, workshops and 
training courses; cooperation and partnership to trade companies, regional representatives 
and individuals.
«AITAS PLUS» – authorized representative in Ukraine of: high quality diamond and carbide, 
polishing and ceramic rotary instrumentation of «DIA-TESSIN» from Vanetti SA (Switzerland);
-ergonomic hand instruments from «LM-INSTRUMENTS» (Finland) to fulfill all needs of a 
professional dentist;  nano-hybrid composite material for aesthetic restorations «INSPIRO» 
(Switzerland); new generation sectional matrix system from «GARRISON» (USA);  computer 
diagnostic system for periodontal treatment «FLORIDA PROBE» (USA). Installation, personnel 
training and information support; dental handpeices of «COXO» (China); device for photo-
activating disinfection and high quality periodontal treatment «FOTOSAN» (Denmark).
«AITAS PLUS» – official representative of disinfectants, antiseptics and detergents from well-
known brand «DR. GAYDA» (Ukraine), which might be in use for: medical institutions (clinics, 
polyclinics, private and public dental practices); educational institutions for children and adults; 
public community facilities (hairdressers, beauty salons, saunas, hostels, hotels); public transport 
facilities; common areas; catering facilities, trade and food industry; water disinfection (tap water, 
wells, rivers, pools, reservoirs, pipelines).
«AITAS PLUS»: guaranties only high quality goods; offers a wide range of products; conducts 
a client friendly pricing policy; covers whole territory of Ukraine; approaches individually every 
single of its client.
«AITAS PLUS» – QUALITY, PROFESSIONALISM, RELIABILITY OF PARTNERSHIP.

AITAS PLUS LTD.

217 BOS, Dubens’ka St., 
33001, Rivne, Ukraine
Phone: +380 362 630071,
 +380 67 3608228,
 +380 50 4354290
Phone/Fax: +380 362 620516, 631935
e-mail: aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua,
facebook.com/ aitasplus vk.com/aitasplus
Representative in Kyiv:
Maria Kalyuzhna
Phone: +380 95 4008716
e-mail: aitas.kiev@gmail.com
           aitasplus1@gmail.com
           aitaslm.iryna@gmail.com
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БіоДЕнт
ВИСТАВКА-ПрОДАж, ФрЕЗЕрНИй CAD/CAM ЦЕНТр

вул. Дегтярівська, 15, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (050) 4104696,
 (067) 4436977,
 (093) 3343443
Тел./Факс: (044) 2235255, 2292678
e-mail: biodent2011@ukr.net
www.biodent.com.ua

Стоматологічне та медичне обладнання, матеріали та інструментарій провідних світових 
виробників для стоматологічних клінік та зуботехнічних лабораторій.

Офіційний представник компаній DENTSPLY, DEGUDENT, MAILLEFER.
Ексклюзивний представник з продажу інноваційної керамічної маси Duceram LOVE та безметалової  

кераміки Cercon ceram LOVE виробництва DEGUDENT – навчання, демонстрації, майстер-класи.
Ексклюзивний представник в Україні:
- HTM – високоякісна натуральна екологічна гутаперча та абсорбційні піни з бавовни, стандартні, 

конусні, метричні, під ProTaper, для гарячого пломбування. Міжнародні стандарти. Зареєстровано 
в Україні.

- DELMA – великий вибір якісних наконечників: ключові та кнопкові турбіни - стандартні; 
ортопедичні; міні; хірургічні; з під світкою-генераторною та під Мультфлекс (сумісний з KaVo), 3х-4х 
точковий спрей; одноразові; мікромоторні наконечники; пневмомотори з зовнішньою та внутрішньою 
водою і підсвіткою, ендодонтичні та імлантологічні. Содоструменеві апарати. Повний асортимент 
картриджів та зап.частин. Гарантія, ремонт, оптимальні ціни.  Сумісні з NSK. Сертифікати CE та 
ISO.

- BIODENT – високоякісні пензлі для моделювання кераміки.
Також пропонуємо:
- MANI  - тільки оригінальні файли та бори;
- DENJOY – високоякісні інноваційні апекслокатори та ендомотори 2 в 1, пульптестери та фото 

полімеризатори;
- Інтраоральні камери, п’єзоскейлери, фотополімеризатори, УЗ мийки, дистилятори, пакувальні 

машини та інше – великий вибір приладів для стоматологів;
- Насадки для п’єзоскейлерів EMS, Woodpecker, Amdent, Satelec, DTE, Sirona, KaVo;
- Змішуючі насадки та диспенсери-пістолети міжнародного стандарту;
- Великий вибір полірувальних щіточок для стоматологів та зубних техніків;
- Штифти анкерні: титанові, сталеві, позолочені;
- Високоякісні мікроапплікатори, ендобокси, контейнери для валиків, підставки для борів, 

роторозширювачі, футляри для протезів та інші аксесуари;
- Широкий асортимент окклюдаторів, штифтів для розбірних моделей та інших зуботехнічних 

товарів.
Наш фрезерний CAD / CAM центр пропонує широкий перелік послуг з виготовлення каркасів 

з оксиду цирконію. Ми застосовуємо лише оригінальні заготовки від DeguDent, фарбовані та 
нефарбовані. Гарантуємо високу якість та оперативність. Найкраща ціна, якість та програма акцій 
викличуть у Вас тільки позитивні емоції!

Доставка по всій Україні!
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Dental and medical equipment, materials and instruments from world leading manufacturers 
for dental clinics and dental laboratories.

An official representative of DENTSPLY, DEGUDENT, MAILLEFER.
An exclusive sales representative of innovation ceramic mass Duceram LOVE and Cercon 

ceram LOVE made by DEGUDENT – training, workshops, master-classes.
Exclusive representative in Ukraine:
HTM – high quality natural ecological gutta-percha points and absorbent points based cotton, 

standard cone, metric, for ProTaper, for hot filling. Certifications CE and ISO. Registered in 
Ukraine.

DELMA – large selection of quality handpieces. Certifications CE and ISO.
BIODENT – high-quality brushes for ceramics modeling.
- MANI - only the original files and burs.
- DENJOY – high quality and innovative Apeks Lokators and Endomotor 2 in 1.
- Intraoral Cameras, Ultrasonic Scaler, LED Light Curing, Ultrasonic cleaners, Water Distiller, 

Sealing machine, etc. – a wide range of devices for dentists.
- Mixing tips and dispenser-guns of international standard.
- Wide range of polishing brashes for dentists and dental technicians.
- Screw Posts: titanium, steel, golden plated.
 Our milling CAD/CAM Centre offers a comprehensive range of manufacturing frames with 

zirconium oxide. We use only original piece (base, blank) from DeguDent, painted and unpainted. 
We guarantee high quality and efficiency. Best price, quality and program actions will cause 
you only positive emotions!

BIODENT
SALES OFFICE, CAD/CAM MILLING CENTRE

15, Degtyarivs’ka St., 
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 4104696,
 +380 67 4436977,
 +380 93 3343443
Phone/Fax: +380 44 2235255, 2292678
e-mail: biodent2011@ukr.net
www.biodent.com.ua
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ВЕрШина-ДЕнт
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Волоська, 31 А,  
м. Київ, 04070, Україна
Тел.:  044) 4676908 (05, 06, 09)
Факс: (044) 4676907
e-mail: vershina.dent@gmail.com

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм-
виробників: VOCO, Produits Dentaires, Perl Dent, HARALD NORDIN, ESE-Internahional, World 
Work. Алмазні та твердосплавні бори, диски та фрези фірми NTI (Німеччина). Система 
імплантатів T.B.R.(Франція). різноманітна продукція для стоматологів – від інструменту 
до комплектації кабінету від фірм – виробників 3M, Dentsply-Maillеfer, Spofa, Bausch, 
Владмива, КМІЗ та інших.
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Whole and retail sale of dental products directly from our partners: VOCO, KerrHAWE, 
Produits Dentaires, Perl Dent, HARALD NORDIN, ESE-Internahional, World Work. Diamond 
and carbide tungsten burs, discs and cutters from NTI-Kahla (Germany). Implant system 
TBR (France). Complete line of different dental products from 3M, Dentsply-Maillеfer, Spofa, 
Bausch,Vladmiva, KMIz.

VERSHYNA-DENT LTD

31 A, Volos’ka St., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4676908 (05, 06, 09)
Fax: +380 44 4676907
e-mail: vershina.dent@gmail.com
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Віола мЕДтЕХніка
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Героїв Чорнобильців, 15, 
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.: (0532) 569835,
 (050) 7690605
www.viola.net.ua, 
www.viola.prom.ua – інтернет депо

Віола Медтехніка позиціонує себе на ринку України як виробник і як імпортер медичної 
техніки провідних світових виробників за виключними домовленостями.

- з компанією Philips по джерелам світла та світлотехнічної продукції, використованої 
як для виробництва, так і для продажу;

- з компанією Medicop по системам газозабезпечення клінік;
- з компанією PAX по операційним столам та світильникам;
- з компанією Dentsply по стоматологічним матеріалам і інструментам;
- а також Foshion, Saeshin, Micro NX, Ambulance, Shenruo, Neobiotech, Edenta, Alltion, 

Veksan, Lightech, Лисма, Better4, Chrisal, InterSystems, Woodpecker.
Наш відділ дентальних імплантатів надасть найкращі умови для співпраці та забезпечить 

вас всім необхідним обладнанням  та витратними матеріалами: фізіодиспенсер, 
п`єзохірургічні прилади, кутові накінечники, шовний матеріал, хірургічні бори, одяг, 
остеопластичний матеріал, дентальні імплантати, хірургічні інструменти.
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Viola Medtehnika has positioned itself in the market of Ukraine, as the manufacturer and the 
importer of medical equipment of leading world manufacturers of exclusive arrangements

- with Philips, light sources and lighting products used for production and for sales;
- with the company Medicop, gas supply systems for hospitals;
- with the company PAX, operating tables and lamps;
- with the company Dentsply, dental materials and instruments;
- as well as Foshion, Saeshin, Micro NX, Ambulance, Shenruo, Neobiotech, Edenta, Alltion, 

Veksan, Lightech, Lisma, Better4, Chrisal, InterSystems, Woodpecker.
Our dental implantology department can provide the best service and supply you all necessary 

equipments and expendables: implant engine, angled tips, suture, surgical drills, clothing, bone 
materials, dental implants, surgical instruments.

VIOLA MEDTECHNIKA LTD.

15, Herojv Chornobyltsiv St.,
36039, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 569835, 
 +380 50 7690605
www.viola.net.ua,
www.viola.prom.ua – internet shop
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галДЕнт
ВИДАВНИЦТВО

вул. Пасічна, 36, 
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: (032) 2712272, 2712022,
 (098) 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua

Видання та розміщення реклами в журналах: «Новини стоматології», «Імплантологія 
Пародонтологія Остеологія», «Світ ортодонтії», «Профілактична та дитяча стоматологія», 
щорічнику «Естетична стоматологія».

Найкращі ціни та найширший асортимент книг на сайті www.galdent.com.ua
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Publishing and advertising in magazines: «Novyny stomatologii», «Implantology 
Periodontology Osteology», «Svit ortodontii», «Preventive and Pediatric Dentistry», yearbook 
«Esthetic dentistry» .

Best prices and the widest range of books online at www.galdent.com.ua

GALDENT
pUbLI�hING hOU��

36, Pasichna St., 
79038, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2712272, 2712022,
 +380 98 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua
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галЕС

вул. Вавілових, 17,  
м. Київ, 04060, Україна
Тел.: (067) 7020643
e-mail: gales_info@ukr.net

Адреса для листування:
вул. М. Кривоноса, 2 Г, офіс 7
Україна, 03037, м. Київ

Гуртова та роздрібна торгівля стоматологічними матеріалами, обладнанням та 
інструментарієм провідних закордонних та вітчизняних  виробників для стоматологічних 
клінік та зуботехнічних лабораторій.

Виробництво зуботехнічного обладнання, аксесуарів.
Технічна консультація та ремонт стоматологічного обладнання.
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Wholesale and retail of dental materials, equipment and instruments from leading foreign 
and domestic manufactures for dental clinics and dental laboratories.

Manufacture of dental mechanic equipment, accessories.
Technical consultations and repair of dental equipment.

GALES

17, Vavilovyh St.,
04060, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 7020643
e-mail: gales_info@ukr.net

For correspondence:
Of. 7, 2 G, M. Krуvonosa St.,
03037, Kyiv, Ukraine
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галіт

вул. 15-го квітня, 6Є, 
с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711, Україна
Тел.: (0352) 433807, 434738, 434138
Факс: (0352) 430403
e-mail: office@galit.te.ua

 Виробництво та продаж стоматологічного обладнання. 
 Виробництво: стоматологічних установок «Галлант», компресорів «ТОрНАДО» 

з комплектуючих DÜR DENTAL (Німеччина), відсмоктуючих агрегатів і систем з 
комплектуючих DÜR DENTAL, мікроскопи стоматологічні «Prima»  від американського 
виробника – LABOMED.

 Продаж: стоматологічних крісел «TECNODENT» (Італія), компресорів, відсмоктуючих 
систем, апаратів Vector, інтраоральних камер, радіовізіографів DÜR DENTAL (Німеччина), 
компресорів ЕКОМ (Словаччина), наконечників та мікромоторів «Bien Air» (Швейцарія), 
інтраоральних, панорамних рентгенапаратів та стоматологічних наконеч-ників Yoshida 
(японія), автоклавів Melag (Німеччина).
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Manufacture and sale of dental equipment.
 Manufacture: dental units «Gallant»; compressors «TORNADO» made of components 

of DÜR DENTAL (Germany) production; suction aggregates and suction systems made of 
components of DÜR DENTAL (Germany) production, dental microscopes «Prima» of american 
manufacturers – LABOMED.

 Sale: dental chairs «TECNODENT» (Italy); compressors, suction systems, devices 
«VECTOR», intraoral cameras, radiovisiographs DÜR DENTAL (Germany); compressors EKOM 
(Slovakia); compressors FINI (Italy); handpieces and micromotors «Bien Air» (Switzerland); 
intraoral and panoramic X-Ray Units, dental handpieces YOSHIDA (Japan); autoclaves Melag 
(Germany).

GALIT

6E, 15 Kvitnya St., 
47711, v.Baikivtsi, Ternopil region, Ukraine
Phone: +380 352 433807, 434738, 434138
Fax: +380 352 430403
e-mail: office@galit.te.ua
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ДЕнт лЮкС оДЕСа

вул. Марсельська, 27, 
м. Одеса, 65086, Україна
Тел.: (097) 6505556,
 (096) 2898890,
 (095) 3266717
e-mail: dent.lux@mail.ru
DentLux.com.ua

Оптовий і роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм-
виробників: SOCO, Маni, NSK, Dentsply, Kerr, BoraMed. 

Алмазні бори, файли і ріммер. 
Турбіни і мікромоторні наконечники. 
різноманітна продукція для стоматологів – від витратних матеріалів до кабінетного 

обладнання.
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Wholesale and retail of products from our dental partner, producer firms: SOCO, Mani, NSK, 
Dentsply, Kerr, BoraMed. 

Diamond boron, dossier and Rimmer. 
Steam and micromotor tips. 
A variety of products for dentists – from consumables to office equipment.

DENT LUX ODESSA

27 Marseilles Str., 
65086, Odessa, Ukraine
Phone: +380 97 6505556, 
 +380 96 2898890,
 +380 95 3266717
e-mail: dent.lux@mail.ru
DentLux.com.ua
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ДЕнтал-ДЕПо ЗаПоріЖЖя
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Південноукраїнська, 19, кв.22, 
м. Запоріжжя, 69035, Україна
Тел.: (061) 2700888
Факс: (061) 2337599
e-mail: dentaldepo@rambler.ru

ТОВ «Дентал -Депо Запорiжжя» пропонує широкий спектр найсучасніших високоякісних 
стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання, проводить консультації з їх 
використання, а також пропонує гнучку систему знижок.

Зручний варіант доставки продукції: по Запоріжжю та області – доставка в день 
замовлення, по Україні – відправка в день отримання замовлення.

Дилерам пропонуються дуже вигідні умови для співпраці.
ТОВ «Дентал-Депо Запорiжжя» є офіційним представником таких всесвітньовідомих 

компаній:
VOCO (Німеччина) – композитні, прокладочні та склоіономерні матеріали;
ТОр – вироби для терапевтичної стоматологiї - матричнi та полiрувальнi системи.
Komet – це всесвітньо визнаний і найбільш всеосяжний бренд інноваційних і високоякісних 

стоматологічних обертових інструментів та інструментальних систем.
TehnoDent – наша продукція виготовлена з високоякісної сировини на сучасному 

устаткуванні для фармацевтичного виробництва із застосуванням оригінальних 
технологій:

- профілактичні матеріали;
- лікувальні матеріали;
- Ендодонтіческіе матеріали;
- Вспомагательние матеріали;
Anis-Dent – штучні зуби «Anis» відрізняються строгим контролем якості, відповідає 

системи менеджменту якості ISO 13485 та має Європейський сертифікат CE.
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Dental-Depo zaporizhzhya, Ltd. Offers the wide spectrum of modern high-quality dental 
materials, instruments and equipment, holds consultations on its using, flexible discounts.

Comfortable and fast delivery variants. Profitable conditions for dealers.
Dental-Depot zaporizhzhya, Ltd. Is an official representative of such world-known companies 

as:
VOCO (Germany) – composite, liner and glasslonomer materials;
ТОр (Russia) – materials for restorative dentistry – matrix and polishing systems.

DENTAL-DEPO ZAPORIZHZHYA LTD

22, 19  Pivdennoukrayins’ka St., 
69035, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone: +380 61 2700888
Fax: +380 61 2337599
e-mail: dentaldepo@rambler.ru



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

��

УчаСники ВиСтаВки

ДЕнтал ДЕПо
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Шашкевича, 3, 
м. Тернопіль, 46008, Україна
Тел.: (0352) 434074,
 (050) 5375688
Факс: (0352) 434075
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com

вул. Глибочицька, 40 У 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (044) 3506196
 (067) 3506196

Гуртова та роздрібна торгівля продукцією фірм: Satelec Action group» (Франція); «W&H» 
(Австрія); «de Gotzen S. r. l.» (Італія); «Takara Belmont  Corp.» (японія); «Tau Steril», 
«Euronda», «Cattani S.p.a.» (Італія); «Tuttnauer» (Ізраїль), «Noritake» (японія).

Ексклюзивний представник фірми «ROKO dental equipment» (Польща).
Ексклюзивний представник європейського виробника медичного одягу та взуття фірми 

«ELDAN» (Польща).
 Ексклюзивний представник британського виробника дезінфікуючих засобів «Topdental 

ltd»(Virofex®) (Великобританія).
Ексклюзивний представник  фірми «Olident» (Польща).
Ексклюзивний представник  фірми «OSSTEM Implant» (Південна Корея).
Офіційний представник фірми «CHIROMEGA s.r.o.» (Словаччина).
Офіційний представник фірми «Aesculap Chifa Sp.z.o.o.». 
Офіційний представник фірми «RAY Co, Ltd» (Південна Корея)
Комплексне забезпечення обладнанням та матеріалами стоматологічних клінік, 

зуботехнічних лабораторій, власний фрезерний центр. Консультаційно-юридичні послуги, 
щодо ліцензування медичної практики, кредитні лінії, сервісне обслуговування.    Організація 
та підтримка навчальних програм. 

Повний супровід Вашого стоматологічного бізнесу.
Запрошуємо до співпраці на вигідних умовах регіональних дилерів.
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Dental Depo LTD is an retail and wholesale company, which provides sales of dental and 
laboratory materials, instruments, tools, and equipment.

Introduces interest of next manufactures on the territory of  Ukraine: «W&H» (Austria),  
«Noritake» (Japan), also an exclusive distributor of next manufactures:  «ROKO dental 
equipment», «Topdental ltd» («Virofex®»), «Olident»,  «ELDAN» and «OSSTEM Implant». 

An official representative of : «Aesculap AG», «CHIROMEGA s.r.o», «RAY Co, Ltd».
Complex providing of equipment and materials for dental clinics, technical laboratories and 

castings workshops. Legal support of services in order to receive a licensing for medical practice, 
credit lines, warranty and post-warranty services. Organization and support of educational 
programs .

Complete accompaniment of your dental business.
Welcome to cooperate with favorable conditions for regional dealers.

DENTAL DEPO LTD

3, Shashkevycha St., 
46008, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 434074,
 +380 50 5375688
Fax: +380 352 434075
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com
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ДЕнтСтал н
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

пр-т Григоренка, 39-Б, оф.10 , 
м. Київ, 02140, Україна
Тел.: (044) 5858789,
 (096) 6648071
e-mail: dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Виробник і реалізатор сучасного стоматологічного обладнання, інструментарію та 
матеріалів. У нашому асортименті представлений широкий вибір товарів для стоматологічних 
клінік. Доступні ціни і гнучка система знижок. Ми готові надати інформаційну підтримку та 
знайти правильне рішення.
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Producer and distributor of the modern stomatological equipment, tools and materials. We 
have a wide range of goods for stomatological clinic. Reasonable prices and flexible system of 
discounts. We are ready to provide informational support and to find out right decision.

DENTSTAL N LLC

off.10, 39-B, Grigorenko Av., 
02140, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5858789,
 +380 96 6648071
e-mail: dentstal@ukr.net
www.dentstal.com
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ДФЗ-ДЕнтал

вул. Протасів Яр, 13, 
м. Київ, 03038, Україна
Тел.: (044) 2214818,
 (050) 4115492,
 (098) 4338974
Факс: (044) 5023695
e-mail: dfzdental@gmail.com
www.dfz-dental.com.ua

Стоматологічний фрезерний центр (CAD/CAM), виробництво зуботехнічних  каркасів 
та індивідуальних абатманів з оксиду цирконію, пластмаси, титану та кобальт-хромового 
сплаву.

3D-Друк моделей та хірургічних шаблонів на високоточному обладнані компанії 
�TRATA�Y�

Продаж та технічна підтримка продукції компанії 3shape (Данія), Medentika 
(Німечина).
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Dental milling centre (CAD/CAM), producing dental frameworks and customized abutments 
from zirconium, titanium, PMMA and Co-Cr  alloy .

3D printing with high precision printer STRATASYS
Selling  and support products of 3shape (Denmark), Medentika (Germany)

DfZ-DENTAL

13, Protasiv Yar St., 
03038, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2214818,
 +380 50 4115492,
 +380 98 4338974
Fax: +380 44 5023695
e-mail: dfzdental@gmail.com
www.dfz-dental.com.ua
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Компанія «Ілтамед» є представництвом німецької компанії провідного виробника 
одноразових медичних серветок в Європі, продукція якої успішно використовується 
стоматологами на протязі  вже 40 років. Ми пропонуємо: однора-зові серветки для пацієнтів, 
накладки для підголовників, різноманітні хірургічні серветки придатні для автоклаву-вання, 
а також одноразові маски, дитячі зубні щітки, дитячі стоматологічні набори та цілу гамму 
інших цікавих аксесуарів для зручності роботи стоматолога та комфорту пацієнта.

ілтамЕД
КОМПАНІя, ТЗОВ 
ОФІЦІйНИй ПрЕДСТАВНИК ФІрМИ THIENEL DENTAL 
(НІМЕЧЧИНА) 

вул. Б. Хмельницького, 176, оф. 226
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2421440
e-mail: iltamed@ukr.net
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ітЕрУм ДЕнтал імПлантС

Україна
Тел.: (050)3108895,
 (095) 2716371
e-mail: iterum.info@gmail.com
www.iterum-dent.com

ITERUM DENTAL IMPLANTS – команда професіоналів, що динамічно розвивається, 
яка застосовує високі технології в області виробництва дентальних імплантатів і супутніх 
матеріалів. 

Ми пропонуємо Вашій увазі: дентальні імплантати, хірургічний інструментарій, набори, 
ортопедичні матеріали, супраструктури виробництва компанії «ITERUM DENTAL IMPLANTS 
& EQUIPMENTS» / Ізраїль/.

якість, ціна, сервіс і, головне, подальша підтримка кожного з наших Клієнтів – основні 
принципи нашої роботи.

Наша мета – зробити стоматологічну імплантацію доступною найбільшій кількості 
пацієнтів.

Дорогі Стоматологи, давайте разом робити людей щасливими!
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ITERUM DENTAL IMPLANTS is a dynamically growing team of professionals which applies 
high tech in production of dental implants and auxiliary materials. 

We offer to your attention dental implants, surgical tool kits, orthopedic materials, and 
suprastructures manufactured by «ITERUM DENTAL IMPLANTS & EQUIPMENTS» (Israel).

Quality, price, service and primarily further support each of our Clients – are the main 
principles of our work.

Our goal is to make dental implants affordable to the greatest number of patients. 
Dear Dentists, let’s make people happy together!

ITERUM DENTAL IMPLANTS

Ukraine
Phone: +380 50 3108895,
 +380 95 2716371
e-mail: iterum.info@gmail.com
www.iterum-dent.com
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«Квадро-М» здійснює гуртову та роздрібну торгівлю стоматологічним і медичним 
обладнанням та інструментами, витратними матеріалами та деззасобами. 

Продаж, монтаж, гарантійний  та післягарантійний сервіс стоматологічного 
обладнання.

- Стоматологічні матеріали: Heraus Kulzer, Megadenta, Septodont, Spofa, 3M ESPE, 
KERR, VOCO;

- Фотополімерні лампи «Woodpecker»;
- Дезінфікуючі та антисептичні розчини  ТМ «Др.Шумахер», Durr;
- Стоматологічні установки «Granum»

кВаДро-м
ПрИВАТНЕ ПІДПрИЄМСТВО

вул. Шопена, 10/2, 
м. Луцьк, 43025, Україна
Тел.: (0332) 726267
Тел./Факс: (0332) 724823
e-mail: kvadro2006@ukr.net
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кріСтар
ГрУПА КОМПАНІй

вул. Межигірська, 50, оф. 1, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 5031111
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

Група компаній «КрІСТАр» займається постачанням стоматологічної продукції з 1991 р. 
Працюють відділи роздрібної та гуртової торгівлі. На сайті функціонує інтернет-магазин. В 
більшості областей є власні регіональні філії або торгові представники. Доставка продукції 
здійснюється по всій Україні протягом 1-2 діб. 

КрІСТАр є ексклюзивним представником таких виробників:
GC (японія) – фотополімерні реставраційні матеріали GRADIA DIRECT та G-AENIAL, 

склоіономерні цементи FUJI, кераміка INITIAL, відбиткові маси EXA, пластмаси, гіпси та 
формувальні маси;

DENTAID (Іспанія) – лікувальні та профілактичні зубні пасти та ополіскувачі ротової 
порожнини, зубні та міжзубні щітки та інші засоби для догляду за порожниною рота;

B.J.M Laboratories (Ізраїль) – фіксуючі цементи: постійні, тимчасові та для імплантатів, 
композити для формування кукси, дентальні адгезиви різних поколінь, система для обробки 
кераміки;

SILMET (Ізраїль) – реставраційні та текучі композити світлового затвердіння, 
реставраційні та фіксуючі склоіономерні цементи;

PROMEDICA (Німеччина) – фотополімерні реставраційні матеріали, адгезиви, фіксуючі 
склоіономерні цементи, матеріали для виготовлення тимчасових коронок і мостів, матеріали 
на основі гідрокисиду кальцію; 

VANNINI DENTAL INDUSTRY (Італія) – А-силіконові, С-силіконові та альгінатні відбиткові 
маси;

SURE DENT (Корея) – гутаперчеві та паперові штифти, ретракційні нитки, препарати 
для обробки та лікування каналів;

DEN TAG (Італія) – стоматологічні інструменти;
FFDM PNEUMAT (Франція) – торговельна марка THOMAS – ендодонтичні 

інструменти;
MICRO.MEDICA (Італія) – скловолоконні та внутрішньо-кореневі штифти;
SDP (Італія) – стерилізаційні пакети;
MEDIPAC (Греція) – широкий асортимент шовних матеріалів: поліамід, шовк, поліпропілен 

та на основі полігліколевої кислоти;
AL DENTE (Німечччина) – моделювальні, фрезерні, цервікальні, діагностичні, липкі, 

базисні, ливарні воски, воскові інзоми, ізоляційні рідини, окклюзійні спреї, компенсаційні 
лаки та інша зуботехнічна продукція;

а також офіційним представником  3M ESPE (США), KERRHAWE (Швейцарія) та EDENTA 
(Швейцарія).
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KRISTAR Group of Companies has been operating as a distributor of dental products 
since 1991. Our retail and wholesale departments are available to render best services to the 
customers. On-line store is operating on the WEB-site. KRISTAR Group of Companies has 
a network of affiliated companies and sales representatives in the majority of regions within 
Ukraine. Deliveries take only one or two days.

KRISTAR deals with the following manufacturers on exclusive basis:
GC (Japan) – light-cured restorative composites GRADIA DIRECT and G-AENIAL, glass-

ionomer cements FUJI, ceramic system INITIAL, impression materials EXA, dental resins, 
stones and investments;

B.J.M Laboratories (Israel) – dental bonding systems of some last generations, fissure 
sealants, line of composite luting cements and other materials for orthopaedic and orthodontic 
use;

SILMET (Israel) – light-cured restorative and flowable composites, restorative and luting 
glass-ionomer cements;

PROMEDICA (Germany) – light-cured restorative materials, bonding materials, restorative 
and luting glass-ionomer cements, materials for making temporary crowns and bridges, 
desensitizers, calcium hydroxide based materials; 

VANNINI DENTAL INDUSTRY (Italy) – range of impression and duplicating materials;
DENTAID (Spain) – mouthwashes and toothpastes;
TERUMO (Japan) – dental needles;
DEN TAG (Italy) – dental instruments;
SURE-DENT (Korea) – gutta-percha points, absorbent paper points, retraction cords; root 

����� �r���m��� m���r���s; 
FFDM PNEUMAT (France) – THOMAS trade mark – endodontic instruments;
MICRO.MEDICA (Italy) – fiber glass and carbon glass posts;
SDP (Italy) – adhesive flat pouches and flat reels;
MEDIPAC (Greece) – wide range of sutures: polyamide, silk, polypropylene, polyglycolic 

�����;
AL DENTE (Germany) – modeling, milling, cervical, diagnostic, adhesive, basic, casting 

waxes, prefabricated wax pontics, insulating liquids, occlusal sprays, compensation varnishes 
and other dental products;

EUROTEKNIKA (France) – systems of cylindrical and conical implants for all types of bone 
����s��y;

KRISTAR Group of Companies is an official distributor of 3M ESPE (USA), KERRHAWE 
(Switzerland) and EDENTA (Switzerland).

KRISTAR
GROUp OF COmpANI��

Off. 1, 50, Mezhygirs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5031111
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua
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ТОВ «Лаверна» – вітчизняний виробник дезінфікуючих та антисептичних засобів і  
офіційний представник  підпри-ємства «Інкраслав» (білорусь).

Компанія «Лаверна» успішно працює на ринку України більше 15 років, пропонуючи 
медичним установам та об’єктам комунального господарювання все необхідне для 
забезпечення якісного санітарно-епідеміологічного бла-гополуччя:  широкий вибір 
дезінфікуючих засобів, антисептиків відомих вітчизняних і зарубіжних виробників.

Головною відмінністю і перевагою ТОВ «Лаверна» є високий рівень якості продукції, 
що забезпечується багаторів-невим контролем на всіх етапах технологічного процесу, що 
виключає можливість випуску продукції неналежної якості. 

Компанія «Лаверна» пропонує професійні консультації лікарів-дезінфекціоністів 
та епідеміологів, гнучку систему знижок, організацію своєчасного та безперебійного 
постачання продукції.

лаВЕрна
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Генерала Наумова, 23 Б, 
м. Київ, 03164, Україна
Тел.: (044) 2380231
Факс: (044) 2380230
e-mail: laverna1@ua.fm
www.laverna.kiev.ua
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мЕДтЕХніка
СПД ФО ШЕНГОФЕр НАТАЛІя ЄВСТАХІїВНА

вул. Володимира Великого,117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (0322) 635009, 649861 
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

пл. Ринок, 3,
Тел.: (0322) 725009

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали;
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки 

плівки;
- кардіологічне обладнання та розхідні матеріали;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна та Польща (можливість пошиття одягу по індивідуальних 

замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна та Німеччина;
- обладнання для лабораторій різного профілю.
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Offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other tools;
- X-ray and fluorography films, chemical reagent sets for film processing;
- cardiological equipment and expenditures;
- �������s ��r� ���ms;
- medical clothes of Ukrainian and Polish production (possibility of clothes tailoring to individual 

order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian and German production;
- different structure laboratory equipment.

MEDTECHNIKA 
SCHENGOFER NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, BUSINESSWOMAN

117, V.Velykogo, St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 635009, 649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

3, Square Rynok,
Phone: +380 322 725009
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мЕДтЕХніка-ДЕнт
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Культури, 14, м. Харків, 61058, Україна
Тел.: (057) 7140156, 7140157
Факс: (057) 7140131
e-mail: info@med-technika.com
www.med-technika.com

Філії:
вул. Гайдара,27,оф.3
01033, м. Київ, Україна
Тел./факс: (044) 3920304, 3920306
e-mail: meddent.kiev@gmail.com, 
www.med-technika.com

Донецька обл, 
Тел.: (050) 4718575
e-mail: zdanovich73@mail.ru
www.medmarket.dn.ua

ТОВ «Медтехніка-Дент» з 1995р. постачає медичне обладнання на ринок України. За 
роки діяльності створена мережа представництв в 23 містах України.

ТОВ «Медтехніка-Дент» виробляє під своєю торговою маркою GRANUM стоматологічні 
установки, наконечники, безмасляні компресори, автоклави та рентгенаппарати на 
виробничих потужностях в КНр.

ТОВ «Медтехніка-Дент» є ексклюзивним постачальником  хірургічних стоматологічних 
лазерів GRANUM з функ-цією ФДТ виробництва Spectrum International Inc. (США), 
безмасляних компресорів фірми Werther (Італія); радіові-зіографа Dr.Suni (США), 
рентгенівського апарату Orix та радіовізіографу Ardet(Італія), алмазних борів 
Romidan, демонстраційних моделей зубів Nissin (японія),  зуботехнічного обладнання, 
фотополімерних ламп, універсальних (Video+USB) бездротових інтраоральних камер, 
фотомоніторів (Тайвань).

реалізує продукцію наступних виробників: ASA Denta (хірургічний інструментарій, Італія), 
Woodpecker (ультразвукові п’єзоелектричні скейлери, фотополімерні лампи, Китай), Mani 
(алмазні бори, ендодонтичні інструменти, японія), ВАТ КМІЗ (ендодонтичні інструменти, 
обертові інструменти, накінечники, росія), та багато ін.
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Since 1995 «Medtechnika-Dent» Ltd. has been supplying medical equipment to the Ukrainian 
market.

The efficient dialer’s network was built in 23 cities during the years of activity.
«Medtechnika-Dent» Ltd. manufactures the dental units, hand pieces and oil-free 

compressors, autoclaves and X-ray apparatus under its brand name GRANUM at the production 
facilities in China.

«Medtechnika-Dent» Ltd. is the exclusive supplier oil-free compressors, Werther (Italy), 
Dental lasers GRANUM Spectrum International Inc. (USA), Dental-technique equipment, Aixin 
company, Dental Curing Lights, Wireless Oral Cameras (Video+USB) and monitors (Taiwan).

The company sells following brands:
- Woodpecker (Ultrasonic Scaler, Dental Curing Lights, China),
- Mani (dental burs, K-files, H-files, Japan),
- KMIz, Russia (rotary instruments, high speed handpieces),  and many others.

MEDTECHNIKA-DENT LTD

14, Kultury St., , 61058, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7140156, 7140157
Fax: +380 57 7140131
e-mail: info@med-technika.com
www.med-technika.com

Branches:
27, Gaydara Str.,office 3,
Kiev, 01033, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 3920304, 3920306
e-mail: meddent.kiev@gmail.com, 
www.metechnika.com

Donetsk region
Тел.: +380 50 4718575
e-mail: zdanovich73@mail.ru
www.medmarket.dn.ua
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нормаком
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВІДПОВІДАЛьНІСТю  
ВИрОбНИЧО-КОМЕрЦІйНЕ  
ПІДПрИЄМСТВО

Магазин № 1
а/с 1643, вул. Городоцька, 85,
м. Львів, 79016, Україна,
Тел./Факс: (032) 2970084, 2377660
e-mail: normacom@meta.ua
normacom.lviv@ukr.net

Магазин № 2
вул. Пекарська , 48,
м. Львів, Україна,
Тел.: (032) 2756605

Магазин № 3 
Комунальна 1-а стоматологічна поліклініка, другий поверх,
просп. Шевченка, 24,
м. Львів, Україна,
Тел.: (067) 3674809

Анестетики стоматологічні з документами та сертифікатами (ЛІЦЕНЗІя № АГ 500901 
від 15.19.10 р.).

Стоматологічні матеріали.
Стоматологічне обладнання.
Стоматологічний інструментарій.
Медична техніка.
ремонт та наладка стоматологічного обладнання.
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Anesthetic Dental documents and certificates (license number 500 901 AG of 15.19.10).
Dental materials.
Dental equipment.
Dental tools.
Medical technologies.
Repairing and tuning of the dental equipments.

NORMACOM LTD.
pRODUCTION & TRAD� �NT�RpRI��

Store № 1
P.O. Box 1643, 85, Gorodots’ka St.,
79016, Lviv, Ukraine,
Phone/Fax: +380 32 2970084, 2377660
e-mail: normacom@meta.ua
normacom.lviv@ukr.net

Store № 2 
48, Pekarska St.,
Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2756605

Store № 3 
Utility first dental clinic, second floor,
24, Shevchenko Av., 
Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3674809
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Ми є українським виробником обладнання для термоінжекції. розробленний нами 
комплект обладнання універса-льний, надійний і легкий в обслуговуванні.

реалізуєм обладнання і витратні матеріали для зуботехнічних лабораторій.  Провідним 
напрямком є весь спектр обладнання, витратних матеріалів та термопластів для 
термоінжекції.

нЬЮ ДЕнтал

вул. Ентузіастів, 1, 
м. Дніпрорудне, Запорізька обл., 71630, Україна
Тел.: (098) 4469387
e-mail: newdental@bk.ru
www.newdental.zp.ua
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роздрібний та гуртовий продаж стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання 
відомих світових та вітчизняних виробників (Dentsply, Voco, 3M, Kerr, Kulzer, Septodont, 
Meta та інші).

оДіССЕй-ДЕнт
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Оранжерейна, 3 Е, оф. 109, 
м. Київ, 04112, Україна
Тел.: (044) 4533535,
 (067) 2882270,
 (095) 7593302, 9472426
 (098) 7243382,
 (050) 2426007
 (068) 3846894
e-mail: odysseydent@ukr.net
www.odyssey-dent.3dn.ru
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окСомат-ан
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВIДПОВIДАЛьНIСТю

вул. Межигірська, 43, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4825391
Тел./Факс: (044) 4825307
e-mail: oksomat.an@gmail.com

розробка та виробництво композиційних матеріалів (світлового та хімічного твердіння) для 
ортопедичної та терапевтичної стоматології.

Поставка та реалізація стоматологічних матеріалів «Оксомат-Dipol»: композити, Flow-композити, 
матеріали для реставрації сколів по кераміці та композитах в порожнині рота, матеріали для 
шинування та адгезивного протезування, адгезиви, зволожувачі дентину, протравочні гелі на 
полімерній основі, опакери, барвники та ін. 

Ексклюзивний представник компаній:
ALAN & Co. SA (бельгія): котонові дентальні роли (білі та кольорові), диспансери для ролів, 

пелети та ретракційні нитки;
Bioloren (Італія): штифти скловолоконні, скловолоконні світлопровідні та вуглеволоконні; стрічка 

для шинування «Інфібра»;
Dental Composite (Великобританія): освіжувачі порожнини рота;
Horico (Німеччина):стоматологічні штрипси;
Humanchemie (Німеччина): апарат та матеріали для Депофорезу® і глибокого фторування;
NAIS (болгарія): поліри стоматологічні;
Nordiska Dental (Швеція): кальцевмісна прокладка Каласепт і Каласепт Плюс, прокладочний 

матеріал АНА Лайнер, наногібридний композит Нанозит, протравлюючий гель AНA, Нобетек (унікальна 
хірургічна пов’язка), АНА 2000 (амальгама);

Oralcare, H2Ofloss: оральні іригатори.
Polydentia S.A. (Швейцарія): щитки для захисту обличчя, клинки, матриці, полірувальні смужки;
Premier Dental (США): RC-Prep (гель для хіміко-механічної обробки каналів) Імплант-Цемент, паста 

для реставрації «Траксодент», культові композиційні матеріали, тимчасові цементи, дмсенситайзер 
„Емаль про Варніш», профілактичні пасти «Емаль Про», гель для ре мінералізації емалі «Емаль Про 
Гель»; Enamelon профілактичний гель, Enamelon фторидна зубна паста.

S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäen GmbH, Німеччина: пломбу вальні матеріали, 
склоіономірні цементи та адгезиви – Dipol LC Microhibrid (універсальний світло затверджуваний 
композит для реставрації передніх та жувальних зубів), Dipol LC Flowfill (світлозатверджуваний 
рідкотекучій композит), Dipol TE Bond T1 (світло затверджуваний однокомпонентний бонд), Dipol LC 
Etchbond S1 (самопротравлюючий світло затверджуваний однокомпонентний адгезив), Dipol LC Ionoline 
(світло затверджувана склоіономірна прокладка), Dipol LC Resinglass Fill (світло затверджуваний 
склоіономірний пломбувальний цемент), Dipol Resinglass Cem (світло затверджуваний склоіономірний 
цемент)

Представник компаній:
Harald Nordin (Швейцарія): штифти: позолочені, титанові, стальні, скловолоконні (ренгеноконтрастні), 

вуглеволоконні, діоксидцирконієві.
Microbrush Corporation (США): аплікатори стоматологічні одноразового застосування.
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Development and production of composite materials (light- and chemical-cured) for laboratory 
and therapeutic dentistry.

Supply and distribution of «Oksomat-Dipol» dental materials: composites, flow-composites, 
restoration materials, adhesives, dentine moisturers, polymer-based etching gels, opaquers, 
paints and others. 

Exclusive representative of:
ALAN & Co. SA (Belgium): dental rolls (white and color), dental rolls dispensers, pellets and 

r��r������ ��r��s;
Bioloren (Italy): glassfiber, glassfiber translucent and carbon fibre posts, Infibra Ribbon;
Dental Composite (United Kingdom): mouthwash refreshers;
Horico (Germany): dental strips;
Humanchemie (Germany): device and materials for Depotphorese® and deep fluorination;
NAIS (Bulgaria): dental polishers;
Nordiska Dental (Sweden): dental materials Calasept, Calasept Plus ANA Liner, Nanosit, 

ANA Single Bond, ANA Etching Gel, Nobetec zOE-cement, amalgam ANA 2000;
Oralcare, H2Ofloss: oral irrigators.
Polydentia S.A. (Switzerland): shields, matrices, wedges;
Premier Dental (USA): RC-Prep, Implant-Cement, Traxodent (retraction paste),  core build-up 

materials, temporary cements, Enamel Pro Varnish (desensitizer), Enamel Pro (prophy pastes), 
Enamel Pro Gel (remineralization gel); Enamelon preventative treatment gel, Enamelon fluoride 
toothpaste. 

S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäen GmbH, Germany: filling materials, 
glassionomer cements and adhesives – Dipol LC Microhibrid (a universal light cure composite 
for anterior and posterior restorations), Dipol LC Flowfill (light cure easy flowing composite), 
Dipol TE Bond T1 (light cure one component bonding agent), Dipol LC Etchbond S1 (self-etching 
light curing one component adhesive), Dipol LC Ionoline (light cure glassionomer liner), Dipol 
LC Resinglass Fill (light cured glassionomer filling cement), Dipol Resinglass Cem (light cured 
glassionomer cement)

Representative of:
Harald Nordin (Switzerland): gold, titanium, steel, glass-fiber, carbon-fiber, zirconium dioxide 

posts.
Microbrush Corporation (USA): dental disposable applicators.

OKSOMAT-AN

43, Mezhygirs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4825391
Phone/Fax: +380 44 4825307
e-mail: oksomat.an@gmail.com
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оПтіма

вул. Василя Степанченка, 3, 
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: (044) 3930334(35)
Тел./Факс: (044) 3930336

Офіційний дистриб’ютор всесвітньовідомих фірм виробників: 
DEGUDENT (Німеччина) - кераміка, сплави;
NTI (Німеччина) – бори алмазні, ТВС; фрези ТВС, диски алмазні, поліри; 
D+z (Німеччина) – бори алмазні, ТВС; фрези ТВС; 
SCHULER DENTAL (Німеччина) – віск зуботехнічний;
ARGEN (США) – сплави золотовмісні; 
SCHUTz DENTAL (Німеччина) – пластмаси, фотополімерний матеріал - CAPO HIBRID, 

система відбілювання - BLEACH N SMILE, технічний композит -  DIALOG;
CEKA (Італія) – аттачменти, штифти беззольні;
MERz DENTAL (Німеччина) – зуби акрилові; 
DEGUSSA NEY (США) – печі для кераміки CENTURION, муфельні печі VULCAN;
LUKADENT (Німеччина) – ливарки;
MEGADENTAL (Німеччина) – артикулятори, матеріали для дублювання (силікони, 

гелі);
MARIOTTI (Італія) – фрезери, мікромотори, фізіодиспенсери;
MAX STEAM – пароструйні апарати та інше обладнання;
zEISER (Німеччина) – високоточна система виготовлення моделей (піндекс система); 
Постачання та реалізація матеріалів та обладнання для зуботехнічних лабораторій та 

стоматологічних кабінетів. У нас завжди самий повний спектр товару цих виробників.
Приймаємо персональні замовлення за каталогами. Інформаційна підтримка, 

навчання.  
Власне виробництво тиглів.
безкоштовна доставка по Україні.
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The official distributor of the manufacturers: DEGUDENT, NTI, D+z, SCHULER DENTAL, 
ARGEN, SCHUTz DENTAL, CEKA, MERz DENTAL, DEGUSSA NEY,LUKADENT, MEGADENTAL, 
MARIOTTI, MAX STEAM, zEISER.

The delivery of the dental materials, equipments for dental laboratories and dentistry. We 
always have the wide range of the materials of these companies. We take personal orders, 
propose dental courses and provide lots of information.

We produce our own crucibles for casting machines.
The delivery in Ukraine is free.

OPTIMA

3, Stepanchenko St.,
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3930334(35
Phone/Fax: +380 44 3930336
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ПЕнтрон
США ПрЕДСТАВНИЦТВО В УКрАїНІ

б-р. Л.Українки, 26, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Компанія має повний спектр стоматологічних матеріалів для протезування та 
терапевтичної стоматології: відбит-кові матеріали, цементі для фіксації, матеріали для 
тимчасових коронок та мостів, нові реставраційні матеріали.

Офіційні дилери компанії «ПЕНТРОН» в Україні:
«Укр-Медмаркет» тел.: (044) 2387225 (або 26)
«Регард»   тел.: (057) 7032342
«ДентАум»   тел.: (044) 360-93-33
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for 
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials.

PENTRON
USA  REPRESENTATION IN UKRAINE

26, L.Ukrayinky Boul., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Official dealers of «PENTRON» in Ukraine: 
«UKR-MEDMARKET» Phone: +380 44 2387225 (or 26)
«REGARD»   Phone: +380 57 7032342
«DentAum»   Phone: +380 44 3609333
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ріа-мЕД

пр. Чорновола, 63, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (067) 4092824, 
 (093) 2282529
e-mail: natalia.riamed@gmail.com
www.ria-med.info, 
vk.com/riamed

рІА-МЕД  – це міжнародна компанія, яка представлена на ринку України та  Польщі. 
Заснована в 2014 році. 

Сфера діяльності: роздрібна та оптова торгівля стоматологічними матеріалами.
рІА-МЕД – ЦЕ:
- ЄДИНИй ЕКСКЛюЗИВНИй ПрЕДСТАВНИК компанії Prevest DenPro (Індія), в Україні 

та Польщі. Prevest  Den Pro – це повний асортимент стоматологічних матеріалів, а саме: 
цементи, композити, тимчасові матеріали, полірувальні пасти, гемостатики, прокладки, 
відбиткові матеріали, покрівельні лаки і т.д.

- ВЛАСНИК реєстраційного свідоцтва на продукцію Prevest DenPro, затвердженого 
МОЗ України.

- ВЛАСНИК торгової марки Prevest DenPro.
ЕКСКЛюЗИВНИй ПрЕДСТАВНИК компанії SAFEMED (Польша) в Україні. SAFEMAD 

– відомий в світі виробник, нітрилових рукавиць (Effect PF Blue, Safe Hand, Safedent, Safe 
Hand coat) та латексних рукавиць (Premier PF).

- ЕКСКЛюЗИВНИй ПрЕДСТАВНИК компанії Prestige Line (Польша). рІА-МЕД володіє 
ексклюзивним правом представляти всю лінійку продукції GAMA (Польша) в Україні. 

- Компанія, яка має ексклюзивне право реалізовувати продукцію компанії SORIMEX 
(Польша) в Україні. Компанія SORIMEX представляє на ринку Польщі повний асортимент 
розхідних матеріалів.
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RIA-MED – an international company, which is represented in Ukraine and Poland. Founded 
in 2014.

Business: Retail and wholesale trade of dental materials.
RIA-MED – is:
- The only exclusive representative of Prevest DenPro (India), in Ukraine and Poland. 

Prevest Den Pro – a complete range of dental materials, namely cement, composites, temporary 
materials, polishing paste, hemostatics, pads, impression materials, roof coatings, etc.

- holder for products Prevest DenPro, approved by the Ministry of Health of Ukraine.
- The trademark owner Prevest DenPro.
Exclusive representative of SAFEMED (Poland) in Ukraine. SAFEMAD – known worldwide 

manufacturer nitrile gloves (Effect PF Blue, Safe Hand, Safedent, Safe Hand coat) and latex 
gloves (Premier PF).

- exclusive representative of Prestige Line (Poland). RIA-MED has the exclusive right to 
represent the entire product line GAMA (Poland) in Ukraine.

RIA-MED

63, Chornovil Аv., 
79058, Lviv , Ukraine
Phone: +380 67 4092824,
 +380 93 2282529
e-mail: natalia.riamed@gmail.com
www.ria-med.info, 
vk.com/riamed
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роялінтЕграЦія
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. 192-а Садова, буд. 31,
м. Київ, 02088, Україна
Тел.: (044) 3627886,
 (050) 4040686
Тел./Факс: (044) 5381786
http://royal.co.ua

Це нова компанія заснована на базі існуючих підприємств, основним видом діяльності 
якої є впровадження власних продуктів на ринку медичних інформаційних систем.

Компанія створена для роботи над великими проектами у великих лікувальних 
установах. На даному етапі планується робота з декількома гідними клієнтами. В результаті 
застосування наших підходів навіть у найскладніших проектах використання про-грамного 
забезпечення стає таким простим і приємним, як прогулянка з коханою людиною в 
парку.
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It’s a new company created on base of some famous companies, the main activity of which 
is development and implementation of medical information systems. Company created to work 
with big projects in the huge medical hospitals. In the beginning, we plan to work with some 
worthy clients. In result ours work, even the hardest project, will become simple and easy like 
a walk with a loved one

ROYAL INTEGRATION LTD

192-th Sadova str. h. 31, 
02088, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3627886,
 +380 50 4040686
Phone/Fax: +380 44 5381786
http://royal.co.ua
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СагаДЕнт
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

Харківське шосе, 48 , 
м. Київ, 02160, Україна
Тел.: (044) 2925642,
 (096) 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua

- Ендодонтична технологія Endo-Express & SafeSiders (від Dr.Alan Deutsch, EDS, США) 
на основі пласких інструментів з reciproc коливанням і спеціального ендодонтичного 
наконечника. Проводяться постійні навчальні майстер-класи. Є можливість замовити 
стартовий набір елементів технології для апробації на 1 тиждень безкоштовно.

- Виробництво та реалізація фотополімерного матеріалу в асортименті Sagen Balance на 
основі високоякісної сировини з Германії. Є можливість замовити пробний набір матеріалу 
безкоштовно.

- Представництво широкого асортименту ендодонтичних та алмазних інструментів в 
оригіналі (MANI, японія).

- Ексклюзивне представництво усього асортименту базисних і облицювальних матеріалів 
сімейства Villacryl (zHERMACK , Італія-Польща).

- Представництво широкого асортименту алмазних та твердосплавних бурів для обробки 
та розрізання (Prima Dental Group, Англія).

- Ортодонтична програма інструментів та матеріалів (MORELLI).
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Manufacturing and sales of dental light-curing materials under name Sagen Balance based 
on raw materials from Germany. The exclusive distribution in Ukraine of endodontics from 
EDS company (USA) as well as basic and facing materials from zHERMACK company (Italy-
Poland).

SAGADENT LTD.

48 Kharkivsyke shosse, 
02160, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2925642, 
 +380 96 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua
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СВД трЕйДінг
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Сокальського,1, оф. 27, 
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (044)4689663
Тел./Факс: (044) 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм-
виробників:

- ỜờDENT;
- бори і фрези (лікарські та лабораторні), Німеччина;
- DENTAL MAPKET;
- Стоматологічний  інструмент, Італія.
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Wholesale and retail sales of dental products from our partner companies-manufacturers:
- ỜờDENT;
- Drills and cutters (medical and laboratory), Germany;
- DENTAL MARKET;
- Accessories, impression trays, surgical instruments, Italy.

SVD TRADING LTD.

Of. 27, 1, Sokal’skogo St., 
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 444689663
Phone/Fax: +380 44 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net
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СЕнСтрЕйД
ТОВ

вул. Волинська, 60, 
м. Київ, 01151, Україна
Тел.: (044) 2218554
e-mail: dentmarket.com.ua@ukr.net
www.dentmarket.com.ua

FGM – бразильський лідер по професійному та домашньому відбілюванню, визнаний 
в 70-ти країнах світу. Вироб-ник високоякісних фотополімерних композитів Opallis, Llis, 
пломбувальних та фіксіційних цементів, лікувальних матеріалів.

Lascod – відомий за найкращою у світі відбитковою альгінатною масою – Kromopan. 
Нашою компанією також представлений C-силікон Silaxil, A-силікон Ghenesyl, високоякісні 
гіпси та цементи.

SOCO – стоматологічні наконечники та комплектуючі до них.
DENJOY – фотополімеризатори, апекслокатори, ендодонтичні мотори, пульптестери, 

обтуратори для гуттаперчі.
Skydent – дентальна рентгенплівка класу D та E. 
Vortex – високоякісні стоматологічні аксесуари: артикуляційний папір, латексні листи 

для коффердаму. 
ТОр ВМ – матриці та шліфувальні матеріали.
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FGM – Brazilian leader of professional and home whitening, well known in 70 countries. 
Manufacturer of high quality light cure composites Opallis and Llis, filling and fixing cements, 
and treatments.

Lascod - famous for the best in the world alginate impressing material – Kromopan. Also our 
company presents C-Silicon Silaxil, A-Silicon Ghenesyl, high quality plasters and cements.

SOCO – dental handpieces and spare parts.
Denjoy – LED curing lights, apexlocators, endo motors, pulptesters, gutta percha 

obturators.
Skydent – dental films D and E types. 
Vortex – high quality dental accessories: articulating papers, dental dams, ect.  
TOR VM – matrices and polishers.

SENSTRADE LTD

60, Volyns’ka St., 
01151, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2218554
e-mail: dentmarket.com.ua@ukr.net
www.dentmarket.com.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

��

УчаСники ВиСтаВки

СПоФа ДЕнтал а.С.
ЧЕСьКА рЕСПУбЛІКА. ПрЕДСТАВНИЦТВО В УКрАїНІ

бульв. Л.Українки, 26, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Матеріали для терапевтичної та ортопедичної стоматології.

Офіційні дилери представництва «Spofa-Dental a.s.» в Україні:
«Укр-Медмаркет» тел.: (044) 2387225 (або 26)
«Регард»   тел.: (057) 7032342
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry.

SPOfA DENTAL A.S.
CzECH REPUBLIC. REPRESENTATION IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd.,  
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Official dealers of «Spofa-Dental a.s.» in Ukraine: 
«UKR-MEDMARKET» Phone: +380 44 2387225 (or 26)
«REGARD»   Phone: +380 57 7032342
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Стаміл
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

а/с 52, м. Київ, 02132, Україна
Тел./Факс: (044) 5739730, 5739760 (Роздрібний відділ),
 (044) 5739878 (Дилерський відділ)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua

Лук’янівське відділення:
вул. Бердичівська, 1
м. Київ, 04116, Україна
Тел. /факс: (044) 2270755, 2281869

Дентальне Депо Компанії «СТАМІЛ» – офіційно та ексклюзивно представляє компанії: 
Ultradent (США), JenDental LLC (США), DS Dental (Швейцарія), GlassPan(США), Dentium 
(Корея), ТОр (росія). Офіційний дилер компаній: 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco. 

Дентальне Депо Компанії «СТАМІЛ» здійснює поставки стоматологічного обладнання, 
матеріалів та аксесуарів провідних фірм-виробників: Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, 
Alpha-Beta, ВладМива, Spofa-Dental, Mani,  BODE та інших. 

Ексклюзивно представляє в Україні продукцію американо-українського СП «ДженДентал 
Україна» (Торгова марка „Елітек-ТМ»): порцелянову масу для метало-керамічного 
протезування «Ультропалин», вакуумну піч для відпалу металокераміки (третього покоління) 
«Faort-Platinum-128», піскометний апарат «Ultra-Blast Xtrim»,  зуботехнічні електрошпателі 
«Master-Term» та «Digi-Term 1», цифрову воскотопку з електрошпателем «Digi-Wax 3», 
вакуумний формувач кап «Ultraform» та світлодіодні фотополімерізатор «Lumeon-GP». 

За більш ніж два десятиріччя свого існування, Навчальний Центр Компанії «СТАМІЛ» 
розширив пакет спеціалізованого навчання стоматологів і зубних техніків. На цей час 
проводяться теоретично-практичні курси з наступних питань: відбілювання, естетична 
реставрація, ендодонтія, волоконні технології, пародонтологія, гнатологія, профілактика, 
хірургія, правові аспекти та психологія в стоматології, використання металокерамічних 
мас, остеопластичні матеріали та технології та ін. 

Компанія «СТАМІЛ» організує та проводить семінари, конференції та майстер-класи 
як на Україні так і за її межами. 

Компанія «СТАМІЛ» видає періодичний спеціалізований журнал „Дента-бліц», який 
містить інформацію про передові дентальні технології та матеріали, клінічні випадки, 
семінари, лекції, конференції, виставки, тощо. журнал „Дента-бліц» безкоштовно 
отримають поштою більше 4000 стоматологів. 

Компанія «СТАМІЛ» це: виробництво, розробка та досліди; стоматологічне обладнання 
та матеріали; спеціалізоване видання та навчання. 

СТАМІЛ – ВАШ ПАрТНЕр В СТОМАТОЛОГІї. 
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Dental Depot of «STAMIL» COMPANY is an official and exclusive representative of the following 
companies: Ultradent (USA), JenDental LLC (USA), DS Dental (Switzerland), Dentium (Korea), TOP 
(Russia). It is also an authorized distributor of such companies as 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco, 
GlasSpan. 

Dental Depot of «STAMIL» COMPANY supplies materials, dental equipment and accessories 
manufactured by Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, Alfa-Beta, VladMiva, Spofa-Dental, Dentsply, Maillefer, 
Mani, BODE and others. 

The Depot exclusively represents in Ukraine the following products, manufactured by American-
Ukrainian Joint Enterprise «JenDental Ukraine» ( TM « Elitek-TM»):

«Ultropaline» – ceramic mass for fused-to-metal dental prosthesis;
«Faort-Platinum-128» – vacuum microprocessor furnace for dental porcelain burning (the  third 

generation);
«Ultra-Blast Xtrim» – sand-blasting machine;
«Master-Term» and «Digi-Term-1» – electrospatula for wax modelling;
«Digi-Wax 3» – electrospatula for wax modelling and digital dipping pot;
«Ultraform» – vacuum tray former:
«Lumeon-GP» – LED curing light unit used for the polymerization of dental materials. 
Educational Centre of «STAMIL» COMPANY has greatly enlarged the program of special education for 

dentists and dental laboratory technicians for the last nine years. In the current period Educational Centre 
organizes and performs the following theoretical and practical courses: Bleaching, Esthetical Restoration, 
Endodontics, Parodonthology, Gnathology, Prophylaxis, Surgery, Aspects of Law in Dentistry, Composits, 
Ostheoplastic materials and technology etc. 

«STAMIL» COMPANY constantly organizes seminars, conferences and master-classes in Ukraine 
and abroad. 

«STAMIL» is a publisher of a scientific magazine – «Denta-Blitz», which provides information about the 
up-to-date dental technologies and materials, clinical cases, seminars, lectures, conferences, exhibitions 
etc. 

More then 4000 dentists receive «Denta- Blitz» magazine free of charge by mail. 
«STAMIL» COMPANY – manufacturing, development and researches, dental equipment and materials, 

special education and dental magazine. 
STAMIL IS YOUR PARTNER IN DENTISTRY. 

STAMIL
COmpANY

mail box 52, 02132, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:  +380 44 5739730, 5739760 (Retail department)
 +380 44 5739878 (Wholesale department)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua

For letters – Office Lukyanivka:
1, Berdychivska str., 
04116, Kyiv, Ukraine. 
Phone/Fax: +380 44 2270755, 2281869
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Стоматолог-Ж
ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю  
ВІДПОВІДАЛьНІСТю ВИрОбНИЧО-КОМЕрЦІйНА  
ФІрМА

вул. Ш.Руставелі, 27 А,  
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: (044) 5319891
Тел./Факс: (044) 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua

Фірма «Стоматолог-ж» займається гуртовою та роздрібною торгівлею стоматологічним 
обладнанням, інструментарієм, матеріалами та дезінфікуючими засобами провідних 
компаній світу для комплексного забезпечення клінік, приватних кабінетів та зуботехнічних 
лабораторій.

Стабільно працює на ринку стоматології України вже понад 20 років і є офіційним 
представником наступних фірм: 

Chiromega s.r.o. (Словаччина) – виробник стоматологічних установок Chiromega;
Медіпрогрес (Словаччина) – виробник новітнього покоління стоматологічних установок 

серії Хірадент (Практік, Міні);
BMS Dental Srl  (Італія) – виробник парових стерилізаторів (автоклавів);
Dental Market srl (Італія) – виробник стоматологічних матеріалів та інструментарію; 
«Т-Мед» (росія, м. Серпухов) – виробник стоматологічної техніки: турбінних та 

мікромоторних наконечників, пневматичних і електричних мікромоторів, портативних 
бормашин;

юнідеза-оді (Іспанія) – виробник високоякісних акрилових зубів.
Діє гнучка система знижок для постійних та гуртових покупців.
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Stomatolog-G LLC practices wholesale and retail trading of dental equipment, tools, materials 
and disinfectant agents of the world’s prominent companies for complex supply of clinics, private 
dentists’ offices and dental laboratories.

The firm has been on the dental market of Ukraine for more than 20 years and is an official 
representative of the companies as follows:

Chiromega s.r.o. (Slovak Republic) – manufacturer of the Chiromega dental units; 
Mediprogres (Slovak Republic) – manufacturer of the new generation dental units, the 

Hiradent series (Practic, Mini);
BMS Dental Srl (Italy) – autoclaves manufacturer; 
Dental Market srl (Italy) – dental materials and tools manufacturer;
«T-Med» (Russia, Serpuhov) – manufacturer of the dental technical equipment, namely: 

air-turbine and micromotor handpieces, pneumatic and electric micromotors, portable dental 
drilling machines;

Unidesa-odi (Spain) – high-quality acryl teeth manufacturer.
There is a flexible discount system for regular customers and wholesale buyers

STOMATOLOG-G
INDU�TRIAL & COmm�RCIAL FIRm LLC

27, Sh. Rustaveli St., 
01033, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5319891
Phone/Fax: +380 44 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua
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СУркам УкраЇна
ТОВ

м. Одеса, Україна
Тел.: (048) 7042026,
 (067) 4880712,
 (094) 9981402
e-mail: surcamukraine@mail.ru
www.surcamdental.com.ua

Стоматологічна компанія СУрКАМ (SURCAM) Ізраїль, почала працювати в області 
промисловості зубних імплан-татів у 2006 році з випуском своєї першої системи 
протезування.

Всі повні лінії імплантатів з внутрішнім шестигранником, протезні компоненти та 
абатменти компанії СУрКАМ (SURCAM) сумісні зі стандартними платформами: 3.75, 4.2, 
4.5мм [zimmer, MIS, AlphaBio, BioHorizen].
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Dental Company SURCAM, Israel, started to work in the field of manufacturing dental implants 
in 2006 with the release of its first prosthetic system.

All complete lines of the internal hex implants,  Все полные линии имплантатов с 
внутренним шестигранником, prosthetic components and abutments SURCAM are compatible 
with standard platforms: 3.75, 4.2, 4.5 mm [zimmer, MIS, AlphaBio, BioHorizen].

SURCAM UKRAINE LLC

Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7042026,
 +380 67 4880712,
 +380 94 9981402
e-mail: surcamukraine@mail.ru
www.surcamdental.com.ua
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У-імПл
ТОВ

б-р Лесі Українки, 23 а, оф. 3, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (067) 4063199
Тел./Факс: (044) 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

U-implSwitzerlandGmbH
Aarbergstrasse 107aCH-2502 Biel
Phone/Fax: +41(0)32 323 01 88

Українсько-Швейцарська компанія «У-ІМПЛ» – лідер українського ринку дентальних 
імплантатів, має 25-ти річний досвід виробництва і продажу імплантатів та інструментів для 
стоматологічної імплантації. Компанія упевнено займає перші позиції на європейському 
ринку стоматологічних імплантатів. Центральний офіс компанії знаходиться в м. біль 
Швейцарія.
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Ukraine-Swisscompany «U-IMPL» – the leader ofUkrainianmarketof dentalimplants,has 
25 years of experienceof production andsaleof implants andinstrumentsfordentalimplants. 
The companyconfidently takesthe first positionin the European marketdentalimplants.The 
centraloffice is locatedin the cityBiel, Switzerland

U-IMPL  LTD

app.3, 23-A Lesya Ukrayinka Blvd, 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4063199
Phone/Fax: +380 44 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

U-implSwitzerland GmbH
Aarbergstrasse 107a CH-2502 Biel
Phone/Fax: +41(0)32 323 01 88
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ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» спеціалізується на гуртовій та роздрібній торгівлі 
стоматологічним та медичним обладнанням, витратними матеріалами в галузі стоматології 
та загальної медицини, на ремонті та технічному обслуговуванні медичного обладнання. 
Усі матеріали та обладнання поступають на склади фірми безпосередньо від виробника. 
Фірма обслуговується сервісними інженерами, які навчалися на заводах-виробниках.

Основними клієнтами ПП «Фірми «Укр-Медмаркет» та ТОВ «Медмаркет рітейл Груп» 
є великі державні лікарні, урядові лікувальні заклади, санаторії та оздоровчі центри, 
регіональні лікарні, а також приватні стоматологічні кабінети.

Підприємство має філії в таких містах:
Київ,  Дніпропетровськ, Одеса, Херсон, Мелітополь, Кіровоград, Кривий ріг, Запоріжжя,  

Харків, Луцьк, Миколаїв, Чернівці, Iвано-Франкiвськ, Полтава, Вінниця, Суми, рівне,  
Хмельницький, Луганськ, Ужгород, Черкаси, житомир, Тернопiль, а також інтернет-магазин 
на сайті www.kmm.com.ua

Укр-мЕДмаркЕт
МЕДМАрКЕТ рIТЕйЛ ГрУП

Головний oфіс:
пр. Перемоги 9/47, Торгово-медичний центр «Медтехніка» , 
м. Київ, 01135, Україна
Тел.: (044) 5904558 (багатоканальний)
e-mail: m14@kmm.com.ua

Філія в Івано-Франківську:
вул. Бельведерська, 25
м. Івано-Франківськ, Україна
Тел.: (0342) 751240,
 (050) 3931830
e-mail: m15@kmm.com.ua
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UKR-MEDMARKET
MEDMARKET RETAIL GROUP

Main office:
Off. 47, 9 Peremogy Ave., Shopping and medical center «Medtechnika», 
01135, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5904558 
e-mail: m14@kmm.com.ua

Private Co Ukr-Medmarket Firm are specializes on wholesale trade and retail of dental and 
medical equipment and materials, its repair and technical servicing. All materials and equipment 
are supplied directly by companies-producers. It is serviced by the service engineers, trained 
on a factory-producer.

Large state hospitals, governmental medical establishments, sanatoriums and health 
centers, regional hospitals and private dental cabinets are the basic clients of the Private Co 
Ukr-Medmarket Firm, «Medmarket Retail Group», LLC .

A firm has branches in such cities as:
Kyiv, Dnipropetrovs’k, Odesa, Kherson, Melitopol, Kirovograd, Kryvyi Rig, zaporizhhia, 

Kharkiv, Luts’k, Mykolaiv, Chernivts, Ivano-Frankivs’k, Vinnitsa, Sumi, Khmelnitsky, Lugansk, 
Uzhgorod, Cherkassy, Rivne, zhitomir, Ternopil, and internet shop on www.kmm.com.ua
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Товариство з обмеженою відповідальністю « Науково-виробниче підприємство Фотон», 
розробник та виробник світлодіодних (LED)  світильників засновано в 2009 році.

Основним напрямком діяльності є розробка та впровадження сучасних енергозберігаючих 
технологій у повсяк-денне життя.

Асортимент продукції розробляється фахівцями підприємства з урахуванням останніх 
новітніх тенденцій в світ-лотехніці і на даний час це серії вуличних світильників типу 
ДКУ30У, промислових (для медицини,стоматології, харчової промисловості) типу ДСО ,  
для освітлення житлових та громадських приміщень типу ДВО, ДПО.

Велика увага приділяється якості продукції та контролю стабільності якості, що дозволило 
підприємству отри-мати декларації про відповідність продукції технічному регламенту.

Фотон
ТОВ НВТ

вул. Бродівська, 59 А, 
м. Тернопіль, 46002, Україна
Тел./Факс: (0352) 522458
e-mail: foton.nvp@gmail.com
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За тЕматичними роЗДілами

№стендA №сторінки

СтоматологічнЕ  та мЕДичнЕ оБлаДнання
аітаС ПлЮС 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю  .............................. 40 ......19
БіоДЕнт 
 ВИСТАВКА-ПрОДАж, ФрЕЗЕрНИй CAD/CAM ЦЕНТр ............................... 28 ......21
Віола мЕДтЕХніка 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 20 ......25
галЕС ....................................................................................................................... 18 ......29
галіт ......................................................................................................................... 37 ......31
ДЕнт лЮкС оДЕСа .............................................................................................. 26 ......33
ДЕнтал-ДЕПо ЗаПоріЖЖя 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ................................. 7 ......35
ДЕнтал ДЕПо 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 24 ......37
ДЕнтСтал н 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 17 ......39
кВаДро-м ПрИВАТНЕ ПІДПрИЄМСТВО ........................................................... 22 ......46
мЕДтЕХніка-ДЕнт 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 41 ......52
мЕДтЕХніка 
 СПД ФО ШЕНГОФЕр НАТАЛІя ЄВСТАХІїВНА .............................................. 33 ......50
нЬЮ ДЕнтал .......................................................................................................... 35 ......56
оДіССЕй-ДЕнт 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 16 ......57
оПтіма ..................................................................................................................... 29 ......60
Стаміл 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 27 ......76
Стоматолог-Ж 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю  
 ВИрОбНИЧО-КОМЕрЦІйНА ФІрМА ................................................................11 ......78
Укр-мЕДмаркЕт МЕДМАрКЕТ рIТЕйЛ ГрУП ................................................. 15 ......84
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№стендA №сторінки

Стоматологічні Витратні матЕріали, інСтрУмЕнти
DENTEX ...................................................................................................................... 6 ........8
KAVO DENTAL GMBH ............................................................................................ 23 ......10
KERR ШВЕйЦАрІя ПрЕДСТАВНИЦТВО В УКрАїНІ ......................................... 23 ......12
KERR ENDODONTICS 
 ПрЕДСТАВНИЦТВО В УКрАїНІ ........................................................................ 23 ......14
KING WEST MEDICAL  (кінг ВЕСт мЕДікЕл) .................................................. 36 ......16
а ДЕнт ОФІЦІйНИй ТА ЕКСКЛюЗИВНИй ПрЕДСТАВНИК  
 В УКрАїНІ КОМПАНІї «АрКОНА» ..................................................................... 38 ......17
аітаС ПлЮС 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю  .............................. 40 ......19
БіоДЕнт 
 ВИСТАВКА-ПрОДАж, ФрЕЗЕрНИй CAD/CAM ЦЕНТр ............................... 28 ......21
ВЕрШина-ДЕнт 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ................................. 4 ......23
Віола мЕДтЕХніка 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 20 ......25
галЕС ....................................................................................................................... 18 ......29
ДЕнт лЮкС оДЕСа .............................................................................................. 26 ......33
ДЕнтал-ДЕПо ЗаПоріЖЖя 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ................................. 7 ......35
ДЕнтал ДЕПо 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 24 ......37
ДЕнтСтал н 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 17 ......39
ДФЗ-ДЕнтал ........................................................................................................... 25 ......41
ілтамЕД КОМПАНІя, ТЗОВ 
 ОФІЦІйНИй ПрЕДСТАВНИК ФІрМИ THIENEL DENTAL (НІМЕЧЧИНА) ..... 32 ......43
ітЕрУм ДЕнтал імПлантС ................................................................................ 42 ......44
кВаДро-м ПрИВАТНЕ ПІДПрИЄМСТВО ........................................................... 22 ......46
кріСтар ГрУПА КОМПАНІй .................................................................................. 13 ......47
лаВЕрна 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 43 ......49
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№стендA №сторінки

мЕДтЕХніка 
 СПД ФО ШЕНГОФЕр НАТАЛІя ЄВСТАХІїВНА .............................................. 33 ......50
мЕДтЕХніка-ДЕнт 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю ............................... 41 ......52
нормаком 
 ТОВАрИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю  
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рЕкламна камПанія

В СПЕЦіаліЗоВаній ПрЕСі:
- журнал «Новини стоматології» ......... …………………………………………………………………..(м.Львів, Україна)
- журнал «Імплантологія»  …………………………………………………………………………..(м.Львів, Україна)
- журнал «Дентаклуб» ……………………………………………………………………………..(м. Харків, Україна)
- журнал «Стоматологічні оголошення» ......... …………………………………………………………..(м. Київ, Україна)
- журнал «ДентАрт»         ……………………………………………………………………………..(м. Полтава, Україна)
- журнал «СтоматологІнфо»......... …………………………………………………………………….. (м. Харків, Україна)

В наСтУПниХ ВиДанняХ:
- Газета «Афіша Прикарпаття»............................................................................... (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до»  ...................................................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ......................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета реклама» ...................................................................................... (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення».....................................................................................(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ............................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи» .................................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта». ...................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя»  ........................................................................................................м. Ужгород, Україна)
- Газета «ПрЕСС бИржА» ......................................................................................(м. Дніпропетровськ, Україна) 

рЕклама  По  раДіо:
- радіо «Максимум»;
- радіо «Львівська хвиля»;
- радіо «Ера ФМ»;
- радіо «Галичина»;
- радіо «Люкс ФМ»;
- радіо «Західний полюс»;
- радіо «УХ»;
- радіо «П’ятниця»
- радіо «радіо Енерджі»
- радіо « рето ФМ »
- «Наше радіо»
- «Авто радіо»

тЕлЕВіЗійна рЕклама:
- «5-ий канал»

ПіДтримка В INTERNET
(ЗагалЬно інФормаЦійні Портали):
- https://www.ria.com/articles/lvivskij_medichnij_forum_najbilsha_podiia_zahidnoi_ukraini.html
- https://www.032.ua/article/1583673
- http://www.0342.ua/article/1585315
- http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=2433
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рЕкламна камПанія

(СПЕЦіаліЗоВані рЕСУрСи):
- http://navistom.com/
- http://dentart.org/
- http://www.galdent.com.ua/events/
- http://zdorov-info.com.ua/novosti/meroprijatia/17441-hhiii-medichna-vistavka-galmed-ta-viii-specializovana-vistavka- 
 stomatologichnij-jarmarok.html
- http://med36.com/
- http://www.belodent.org/ukraine/lvov/?ELEMENT_ID=10535
- https://stomatologclub.ru/obuchenie/konferencii-vystavki-kongressy-6/stomatologicheskaya-yarmarka-2017- 
 4191/
- http://dentistcalendar.com/kalendar_stomatologa/2017/4
- http://dentaclub.com.ua/

ЗоВніШня рЕклама:
- 200 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних закладах
- рекламні установки в центрі міста

ЗаПроШЕно:
- 8 000 керівників установ і організацій західного регіону України спеціалістів підприємств галузі
- 50 000 мешканців Львова та області

ЦЕй КАТАЛОГ ПрОТяГОМ рОКУ бУДЕ ДОСТУПНИМ  
НА WEB-СТОрІНЦІ ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО»®  

В МЕрЕжІ ІNTERNET
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СПЕЦіалЬні ПоДяки

 Дирекція лЬВіВСЬкого мЕДичного ФорУмУ, ХXІII медичної виставки  
«галмЕД» та VIII спеціалізованої виставки Стоматологічний ярмарок висловлює 
щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і програми 
супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 Управлінню охорони здоров’я львівської міської ради
 Департаменту охорони здоров’я лоДа
 Українській асоціації з вивчення болю
 львівському національному медичному університету імені Данила  
 галицького
 львівській асоціаці ї  алергологів,  імунологів,  імунологів та  
 імунореабілітологів
 Українській асоціації медичного туризму 
 львівському осередку асоціації перинатологів України
 львівській обласній асоціації фізичної терапії
 львівському державному університету фізичної культури Українському  
 лікарському товариству у львові
 львівській обласній організації Всеукраїнської асоціації клінічної хімії  та  
 лабораторної  медицини
 львівському обласному центру здоров’я
 львівському Палацу мистецтв
 ЗАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентству Економічної Безпеки «ЕФорт»
та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майстер-класів



Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 Всі авторські права належать Прат «гал-ЕкСПо»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, Тел.: (032) 2949114

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання оригіналу 
текстів англійською мовою, виключаються.
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