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Департаменту охорони здоров’я ЛОДА
ОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ:
Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини
Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів
ВГО «Асоціації перинатологів України»
Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
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	Львівський осередок ВГО «Асоціація перинатологів України»
	Львівський осередок Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики
	Львівський осередок Всеукраїнської асоціації КХЛМ
	Осередок рентгенологів Львівщини
	Львівський обласний центр громадського здоров’я
	Львівський обласний центр ЕМДМК
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Партнер виставки:
Інформаційні партнери:
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Ministry of Health of Ukraine
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All-Ukrainian Association of Physical Therapists
All-Ukrainian public organization «Association of Perinatologists of Ukraine»
All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lviv Regional Society of Neurologists
Lviv branch of All-Ukrainian public organization «Association of Perinatologists of Ukraine»
Lviv branch of Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostics
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Exhibition venue:
Lviv Arts Palace, 17, Kopernika St.

ПРОГРАМА РОБОТИ

15 червня
10:00			
Відкриття Львівського медичного форуму
10:30 – 12:00	Круглий стіл-обговорення «Якою буде медицина у Львові»
11:00 – 12:00
			

Організатор:
Львівська міська рада
Місце проведення: конференц-зал №1, ІІ поверх

Майстер-клас «Тест ABILHAND-Kids для оцінки функції руки пацієнта
з ДЦП»
Спікери:

Анна Кушнір (старший науковий співробітник, лікар-педіатр,
Kozyavkin Medical Group)
Ірина Аблікова (канд.наук з фіз.виховання і спорту, фахівець
з фізичної реабілітації, Kozyavkin Medical Group)
Організатор:
Компанія Kozyavkin Medical Group
Місце проведення: конференц-зал №3, І поверх,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

13:15 – 18:00	Науково-практична конференція «Неврологічна патологія – нові
			
тенденції в діагностиці та лікуванні з позиції міждисциплінарного
			
підходу»
Організатори:

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
Львівське обласне товариство неврологів
Місце проведення: конференц-зал №1, ІІ поверх,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

12:30 – 14:00 Презентація «Чому приватним клінікам не підходять МІС, які
			
використовуються в державному секторі»
Організатор:
Компанія «MedCenter+»
Місце проведення: конференц-зал №3,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

14:15 – 18:00 Школа практичної фізіотерапії BTL з ударно-хвильової терапії та
			
лазеру високої ефективності HILT
Організатор:

Компанія «БТЛ-Україна» – представництво провідного
світового виробника фізіотерапевтичного обладнання 		
«BTL Industries»
Місце проведення: конференц-зал №2, цоколь,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

10:30 – 14:00	Науково-практична конференція «Актуальні аспекти діяльності
			
лабораторій в умовах реформування медичної галузі»
Організатори:



Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
Львівський осередок Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та
лабораторної медицини
Місце проведення: конференц-зал №2, цоколь,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17
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ПРОГРАМА РОБОТИ

14:30 – 18:00 Семінар«Сервіс в медичному закладі: від черги в поліклініці до
			
безпеки медика та пацієнта»

11:00			
			
			

Організатор:
Львівський обласний центр громадського здоров’я
Місце проведення: конференц-зал №3,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

Майстер-клас з надання домедичної допомоги потерпілим «Базисна
допомога CPR/BLS та використання зовнішнього автоматичного
дефібрилятора AED»
Організатор:

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф
Місце проведення: відкритий майданчик,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

16 червня
10:00 – 14:00	Конференція «Реабілітаційна допомога пацієнтам з короновірусною
			
хворобою»
Організатори:

Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини
Всеукраїнське товариство нейрореабілітації
Всеукраїнське обєднання фізичних терапевтів
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
ТОВ «Медичні технології»
Місце проведення: конференц-зал №1,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

14:30 – 18:00	Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатричної
			
реабілітації»
Організатори:

Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини
Всеукраїнське товариство нейрореабілітації
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
ТОВ «Медичні технології»
Місце проведення: конференц-зал №1,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

10:00 – 18:00 Фахова школа «Репродуктивне здоров’я від А до Я»
Організатори:

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація
перинатологів України»
Львівський осередок ВГО «Асоціації перинатологів України»
Місце проведення: конференц-зал №2, цоколь,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17
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ПРОГРАМА РОБОТИ

11:00 – 15:00

Практичний семінар «Новітні технології в променевій діагностиці»
Організатори:

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
Львівський осередок Української асоціації фахівців
ультрозвукової діагностики
Осередок рентгенологів Львівщини
Місце проведення: конференц-зал №3, І поверх,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

15:00 – 18:00	Тренінг «Відносини в компанії на нейрогормональному рівні.
			Як відносини в компанії впливають на клієнта»
Організатор:
Medical Business Expert
Місце проведення: конференц-зал №2, цоколь,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

15:15 – 18:00 Презентація Супер індуктивної системи
Спікер:

Микола Аксентюк, Сертифікований коуч-тренер ICU,
Нейрокоуч, Практик НЛП
Організатор:
Компанія «БТЛ-Україна» – представництво провідного
світового виробника фізіотерапевтичного обладнання 		
«BTL Industries»
Місце проведення: конференц-зал №3, І поверх,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

17 червня
10:30 – 12:30 Майстер-клас «Фізична реабілітаційна медицина легеневої патології
			
при COVID19. Навантаження і втручання на прикладі клінічних
			
випадків»
Спікер:

Зінов’єва Катерина – ас. кафедри фундаментальних медичних
дисциплін медичного факультету N2 Ужгородського
національного університету, лікар фізичної реабілітаційної
медицини ОКЦНН
Організатор:
Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини
Місце проведення: конференц-зал №2, цоколь,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17

10:30 – 12:30 Майстер-клас «Презентація інноваційного апарату BTL Emsella,
			
вирішення проблем дисфункції тазового дна»
Організатор:
Компанія «БТЛ-Україна»
Місце проведення: конференц-зал №3,
Львівський Палац Мистецтв, вул.Коперника 17
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
№стендA №сторінки

ALMA MATER
Газета. ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО.................................... 12
Dr.Kim Компанія.................................................................................................. 58....... 14
INHERENT SIMPLICITY BALTIC UAB................................................................... 25....... 15
ITMED Міжнародна медична платформа..................................................... . ..... 17
Kozyavkin Medical Group.............................................................................. 32....... 19
MEDEA Медичний сервіс................................................................................. 64....... 21
MEDOBOZ............................................................................................................................22
MedQueen.com................................................................................................................23
Reha Plus Реабілітація плюс......................................................................... 6....... 25
RH Медичне обладнання................................................................................ 13....... 27
АЙРІСМЕД ТОВ........................................................................................................ 21....... 28
Альпен Фарма АГ Представництво в Україні....................................... 56....... 30
АТОН ПНВП.............................................................................................................. 40....... 32
АФС МЕДИЦИНТЕХНІК ТОВ.................................................................................... 5....... 34
БАЙЄР ТОВ............................................................................................................... 52....... 36
БТЛ-УКРАЇНА Тзов..................................................................................................11....... 37
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я ТРЕЙДИНГ............................................................................... 43....... 39
ГЕОСАНТРІС ТОВ.................................................................................................... 12....... 41
ГОЛДЕН-ФАРМ Приватне підприємство.................................................... 17....... 42
Громадське здоров’я
Профспілка працівників медицини і фармації................................. 19....... 44
ГРУПА КОМПАНІЙ МЕДЕКСПЕРТ................................................................................... 46
ДокторДумає ТМ............................................................................................................48
ЕВЕР НЕЙРО ФАРМА Представнициво в Україні.................................... 36....... 50
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. МЕДИЧНІ ВИДАННЯ
Видавничий дім......................................................................................................... 52
ІМЕСК ТОВ................................................................................................................ 39....... 54
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
№стендA №сторінки

КАММЕД НВО........................................................................................................... 46....... 56
КВАЙССЕР ФАРМА УКРАЇНА Тзов.................................................................... 41....... 58
КИЇВСЬКА ОПТИЧНА ГРУПА................................................................................ 20....... 60
ЛАБІКС Тзов........................................................................................................... 24....... 62
ЛІДЕР-ОРТО ТОВ..................................................................................................... 30....... 64
Львівський обласний центр громадського здоров’я................. 44....... 66
ЛЯПКО Медико-виробнича компанія........................................................ 15....... 68
М.І.С. РЕЄСТР ПП.................................................................................................... 38....... 70
МЕД ЕКСІМ................................................................................................................ 34....... 72
МЕДБАЙ ПП.............................................................................................................. 66....... 74
МЕДИЦИНА БОЛЮ Журнал........................................................................................... 76
МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТОВ................................................................................... 37....... 78
МЕДКНИГА Видавничий дім........................................................................................ 79
МЕДРЕХАБ ТОВ....................................................................................................... 16....... 81
МЕДТЕХНІКА СПД ФО Шенгофер Наталя Євстахівна............................. 49....... 82
МедЦентр+............................................................................................................... 7....... 84
МК КВЕРТІМЕД-УКРАЇНА ТОВ.............................................................................. 42....... 86
МОДЕМ 1................................................................................................................... 10....... 88
МУКОС ФАРМА Представництво в Україні................................................ 14....... 90
НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я
Медичний часопис Українського лікарського товариства
	у Львові та Львівського національного медичного
	університету імені Данила Галицького........................................................ 92
НПП «УКРОРГСИНТЕЗ ТОВ, ТМ UOSlab®.......................................................... 1....... 93
ОРТО-КРОК Підприємство ЛОГО «ПІЛ»......................................................... 29....... 94
ОРТОТЕХНО ТОВ.................................................................................................... 27....... 96
ПЕРІОПЕРАЦІЙНА МЕДИЦИНА Журнал..................................................................... 98
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ Тзов.................................................................... 3..... 100
ПРЕМ’ЄР-МЕДІКАЛ ТОВ........................................................................................ 22..... 101
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
№стендA №сторінки

Пресс Альянс Видавничий дім................................................................... 45..... 102
ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА ТОВ........................................................................ 9..... 103
ПФАЙЗЕР ЕКСПОРТ БІ.ВІ. Компанія .............................................................. 54..... 105
РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ ТОВ................................................................................ 33..... 106
Репродуктивне здоров’я жінки
(«Reproductive health of woman»)
Науково-практичний журнал........................................................................... 108
РЕХАФЛЕКС ТЗОВ.................................................................................................. 18..... 109
РОШ УКРАЇНА.......................................................................................................... 59..... 111
СЕЛКОМ ЛТД ТОВ................................................................................................... 47..... 113
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА Науково-практичний журнал...................................... 115
Союз медицини та технології ТОВ............................................................ 28..... 116
ТАКЕДА УКРАЇНА ТОВ............................................................................................ 62..... 118
ТАНДЕМ+ ................................................................................................................. 65..... 120
ТЛМ Тзов................................................................................................................... 4..... 121
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ........................................................................... 123
ФАРМА ПЕРСОНАЛ.........................................................................................................125
Фіто Фарма ПП «Вікторія».............................................................................. 51..... 127
ХЛР ТОВ.................................................................................................................... 31..... 129
ЮК ДИСТРИБЬЮШН ТОВ..................................................................................... 26..... 131
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ALMA MATER
newspaper. FOUNDER AND PUBLISHER: DANYLO HALYTSKY
LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY..................................................................... 13
INHERENT SIMPLICITY BALTIC UAB................................................................... 25....... 16
ITMED Mizhnarodna medychna platforma.................................................. . ..... 18
Kozyavkin Medical Group.............................................................................. 32....... 20
MedQueen.com................................................................................................................24
REHA PLUS Orthopedic store........................................................................ 6....... 26
IRISMED LLC............................................................................................................. 21....... 29
ALPEN PHARMA AG Representative office in Ukraine....................... 56....... 31
ATON Private Research and Production Company............................ 40....... 33
AFS MEDIZINTECHNIK LLC..................................................................................... 5....... 35
BTL UKRAINE LTD....................................................................................................11....... 38
Vashe Zdorovie Trading................................................................................. 43....... 40
Golden-Farm Private enterprise.............................................................. 17....... 43
gromzdorovya.................................................................................................... 19....... 45
MEDEXPERT GROUP OF COMPANIES........................................................................... 47
doctor thinking............................................................................................................49
EVER NEURO PHARMA
GmbH Representative office in Ukraine............................................ 36....... 51
HEALTH OF UKRAINE. MEDICAL EDITIONs Publishing house........................... 53
IMESC LLC................................................................................................................ 39....... 55
KAMMED SPC LLC................................................................................................... 46....... 57
Queisser Pharma Со......................................................................................... 41....... 59
Київський вітамінний завод АТ.................................................................. 50....... 61
LABIX LTD................................................................................................................. 24....... 63
LIDER-ORTO LLC..................................................................................................... 30....... 65
Lviv Regional Public Health Center........................................................ 44....... 67
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Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv
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LYAPKO MPC............................................................................................................ 15....... 69
M.I.S. REGISTER PЕ................................................................................................ 38....... 71
MED EXIM.................................................................................................................. 34....... 73
MEDBUY.................................................................................................................... 66....... 75
PAIN MEDICINE...................................................................................................................77
MEDKNYHA Publishing house................................................................................... 80
MEDTECHNIKA Shengofer Nataliya Yevstahivna PE............................ 49....... 83
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ALMA MATER
Газета. ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: ЛЬВІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА
ГАЛИЦЬКОГО
вул. Пекарська, 69,
Львів, 79010, Україна
Тел.:
+38 032 2755875
e-mail: almater@ukr.net
new.meduniv.lviv.ua

Газета «Alma Mater» – щомісячне передплатне видання, яке:
- висвітлює актуальні питання медичної освіти і охорони здоров’я;
- інформує про різні напрямки діяльності Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького;
- публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики
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ALMA MATER
newspaper. FOUNDER AND PUBLISHER: DANYLO HALYTSKY
LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Pekarska, 69 Str.,
79010, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 032 2755875
e-mail: almater@ukr.net
new.meduniv.lviv.ua

The newspaper «Alma Mater» is a monthly publication that:
- overs current issues of medical education and health care;
- inform about the various activities of Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
- publishes materials on various subjects
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Dr.Kim
Компанія

58

вул. Бугаїська , буд. 21, оф.912 ,
м. Одеса, 65005, Україна
Тел.:
+38 063 6252272
e-mail: sales@dr-kim.com.ua
https://dr-kim.com.ua

Dr.Kim це медична оптика для стоматології, пластичної та загальної хірургії, лорпрактики та ін.
Dr.Kim- №1, єдиний виробник безтіньових налобних освітлювачів. Dr.Kim це
бездротові (немає аналогів), легкі ( в 3 рази легше аналогів) та потужні (до 100 000 Люкс)
освітлювачі.
Dr.Kim це на 30% більше світла і на 12% менше часу на роботу з пацієнтом.
Dr.Kim це більш 83000 задоволених фахівців в 17 країнах світу.
Компанія Dr.Kim здійснює поставки на всій території митного союзу і країн СНД і
Європи.
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INHERENT SIMPLICITY BALTIC
UAB

25

Partizanu 27G-38,
Kaunas, LT- 49456, Lithuania
Тел.:
+370 686 80441
e-mail: info@isbaltic.com
www.isbaltic.com

Ми є експертами в фармацевтичній галузі з більш ніж 10-річним досвідом. Наша компанія
співпрацює з фармкомпаніями в різних країнах Адекватне Управління Запасами-Динамічне
управління буферами (ДУБ) оптимізує запаси, працює з будь-якими ERP системами,
підвищує оборотність коштів більш ніж на 20%, при цьому пропущених продажі становлять
до 5%.
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INHERENT SIMPLICITY BALTIC
UAB

25

Partizanu 27G-38,
Kaunas, LT- 49456, Lithuania
Тел.:
+370 686 80441
e-mail: info@isbaltic.com
www.isbaltic.com

We are Experts in the Pharmaceutical Business more than 10 years. Our company works
with Pharmacy chains in many different countries. Adequate Inventory Management - Dynamic
Buffer Management (DBM) optimizes inventory, works with existing ERP system, improves your
Turnover by more than 20%, reduces missed sales down to 5%.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ITMED
Міжнародна
медична платформа
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2 ,
м. Київ, 03065, Україна
Тел:
+38 044 2999599
e-mail: portal@itmed.org
itmed.org

Міжнародна Медична Платформа ITMED поєднує споживача медичних послуг,
медичного обладнання, витратних матеріалів і тих, хто ці послуги й товари пропонує.
ITMED надає клінікам та лікарям можливість публікації на порталі своїх послуг, статей та
новин, отримувати нових пацієнтів, замовляти витратні матеріали, медичні інструменти,
обладнання та меблі.
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ITMED
Mizhnarodna medychna platforma

5, ofice 2, Vasylya Chumaka str.,
03065, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 2999599
e-mail: portal@itmed.org
itmed.org

The ITMED International Medical Platform brings together consumers of medical services,
medical equipment, consumables and those who offer these services and goods. ITMED
provides clinics and physicians with the opportunity to publish their services, articles and news
on the portal, receive new patients, order consumables, medical instruments, equipment and
furniture.
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Kozyavkin
Medical Group

32

Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна
(вул.Помірецька 37, 82200, Трускавець, Львівська обл., Україна)
Реабілітаційний центр «Еліта»(просп. В. Чорновола 45а,
2-й корпус; м. Львів, Україна 79019)
Тел:
+38 068 2244000 (Трускавець)
+38 068 2288000 (Львів)
e-mail: clinic@kozyavkin.com (Truskavets)
lviv@kozyavkin.com (Lviv)
http:// kozyavkin.com

Kozyavkin Medical Group це міжнародна група компаній, що об’єднує медичні та наукові
установи, сервісні та консалтингові компанії для просування і розвитку Методу проф.
Козявкіна (системи СІНР).
Даний метод - це високоефективна технологія лікування пацієнтів з різними
неврологічними розладами, включаючи ДЦП, затримку моторного розвитку у дітей, сколіоз,
наслідки цереброваскулярних захворювань і черепно-мозкових травм, розлади аутичного
спектру, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, тощо.
Уже більше 75 тисяч пролікованих пацієнтів з 70 країн світу забезпечили визнання
як в Україні так і за кордоном, а тисячі вдячних дитячих посмішок, малюнків і відгуків
підтверджують ефективність та дієвість Методу професора Козявкіна.
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Kozyavkin Medical Group

32

Kozyavkin International Rehabilitation Clinic
(Pomiretska Street 37, Truskavets, 82200, Ukraine, Lviv Region)
Rehabilitation Center Elita
(45a V. Chornovola Ave., 2nd Building, Lviv, Ukraine 79019)
Phone:
+38 068 22 44 000 (Truskavets)
+38 068 22 88 000 (Lviv)
e-mail: clinic@kozyavkin.com (Truskavets)
lviv@kozyavkin.com (Lviv)
http://kozyavkin.com

Kozyavkin Medical Group is the international group of companies that brings together medical
and scientific institutions, service and consulting companies with the purpose of promotion and
development the Professor Kozyavkin Method (INRS).
This Method is a highly effective technology for treating patients with different neurological
disorders, including cerebral palsy, motor developmental delay in children, scoliosis, sequelae
of cerebrovascular disease and craniocerebral trauma, autism spectrum disorders, disturbance
of activity and attention, etc.
More than 75,000 patients from 70 countries have successfully undergone treatment in
Ukraine and abroad, and thousands of grateful children’s smiles and drawings and feedback
confirm both the effectiveness and results of the Professor Kozyavkin Method.
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MEDEA
Медичний сервіс

64

вул. Наукова, 7а,
м. Львів, 79060, Україна
Тел.:
+38 067 3713835,
+38 073 3713835,
+38 050 3713835
e-mail: help.medea@gmail.com
https://medea.ua/

MEDEA – це служба виклику медичної сестри додому для організації лікування
відповідно до рекомендацій лікаря.
Ми надаємо послуги консультації сімейних лікарів, виїзду медсестер додому,
забезпечуємо домашній стаціонар – візьмемо всі необхідні аналізи, поставимо крапельниці,
зробимо ін’єкції необхідних препаратів, виписаних лікарем.
Також у разі потреби можете відвідати наш МЕДПУНКТ . Прийом проводимо як за
записом, так і у порядку живої черги.
Нашими перевагами є те , що з нами професійно, безпечно і швидко.
1. Забезпечуємо прийом «Вже на вже»,
- при зверненні у наш сервіс, ми одразу оформимо для Вас заявку виїзду на дім лікаря
або ж медсестри у необхідний для Вас час.
2.Професійна допомога.
- усі спеціалісти сервісу MEDEA проходять курси з невідкладних станів та мають
необхідні сертифікати ВLC.
3. Працюємо з дотриманням заходів безпеки та використання засобів індивідуального
захисту
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MEDOBOZ

Україна
Тел. :
med.oboz.ua

+38 044 585 4620

Проект «MEDOBOZ» щомісяця відвідує понад 15млн користувачів. «MEDOBOZ» містить
розділи, які надають інформацію про різні нозології медицини, лікарські засоби, симптоми,
аналізи, хвороби і медичні товари.
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MedQueen.com

Тел:
+38 098 4855018
e-mail: medqueen.com@gmail.com
medqueen.com

Медичний інформаційний портал. Просування медичних послуг, сайтів, клінік. Медичний
туризм: лікування за кордоном, стажування для медичних працівників.
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MedQueen.com

Phone:
+38 098 4855018
e-mail: medqueen.com@gmail.com
medqueen.com

Medical information portal. Promotion of medical services, sites, clinics. Medical tourism:
treatment abroad, internships for medical workers.
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Reha Plus Реабілітація плюс

6

вул. Варшавська, 136
м. Львів, 79020, Україна
Тел.:
+38 068 3082240,
+38 093 0223808
e-mail: fop_gibak@ukr.net
www.rehaplus.com.ua
instagram: rehaplus_magazyn.lviv
facebook: rehaplus.lviv

Магазин ортопедичних виробів Reha Plus пропонує власний імпорт:
- устілки ортопедичні Bergal, Німеччина, Maraton, Польща;
- дитяче ортопедичне взуття Ani But, Польща;
- взуття для діабетиків, для проблемних стоп Dr.Orto від Befado, Польща;
- товари для стопи Maraton, Польща;
- компресійний трикотаж Varimed, Туреччина;
- бандажно-корсетну продукцію Reh4Mat, Польща, Varimed, Туреччина;
- Протези молочної залози і білизну Trulife, Ірландія.
Крім цього в магазині можна придбати масажери, масажні килимки, ходунки, палиці,
милиці, ортопедичні подушки.
Працівники магазину допоможуть обрати виріб, зроблять необхідні заміри і підберуть
розмір.
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REHA PLUS Orthopedic store

6

136, Varshavska str
Lviv, 79020, Ukraine
Phone:
+38 068 3082240,
+38 093 0223808
e-mail:
fop_gibak@ukr.net
www.rehaplus.com.ua
instagram: rehaplus_magazyn.lviv
facebook: rehaplus.lviv

Orthopedic store «Reha Plus» offers products its own imports, namely:
- orthopedic insoles «Bergal» (Germany), «Maraton» (Poland)
- children’s orthopedic shoes «Ani But» (Poland);
- shoes for people with diabetes and shoes for people with foot problems Dr.Orto (Befado,
Poland);
- Products for foot «Maraton» (Poland);
- medical compression jersey «Varimed» (Turkey)
- bandage and corset products «Reh4Mat» (Poland), «Varimed» (Turkey);
- breast prostheses and bras «Trulife» (Ireland)
Also in the store you can buy a massager, massage pads, walkers, sticks, crutches, orthopedic
pillows.
The consultant in the store will help you choose the product, make the necessary
measurements and select the size.
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RH
Медичне обладнання

13

Вул. Рівненська, 5а
м. Чернівці, 58004, Україна
Тел:
0800211875
e-mail: rh.net.ua@gmail.com
www.rh.ua

Вже більше 10 років RH займається поставками УЗД апаратів, ендоскопів та лазерних
коагуляторів від провідних світових виробників. Ми орієнтуємося на потреби клієнта і
пропонуємо комплексне вирішення таких задач: вибір, тестування, доставка, інсталяція,
тижневе навчання, документи, гарантія, постгарантійне обслуговування.
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АЙРІСМЕД
ТОВ

21

вул. Пилипа Орлика, 2
Львів, 79059, Україна
Тел.:
+38 032 2530019,
+38 044 3530019
e-mail: office@irismed.com.ua
www.irismed.com.ua
www.facebook.com/Irismed-2368441343443291/

Компанія IRISMED пропонує комплексні рішення у сфері діагностичних рентгенографічних
систем.
IRISMED діє в Україні на правах офіційного дистриб’ютора компанії FUJIFILM, Японія,
що є ключовим новатором в діагностичній візуалізації та радіологічних інформаційних
системах в світі.
Ми надаємо комплексні послуги з поставки, встановлення та обслуговування
рентгенологічного обладнання виробництва компанії FUJIFILM, Японія, програмного
забезпечення в рентгенології та спеціалізуємося в:
- Системах цифрової рентгенографії;
- Системах цифрової мамографії;
- Системах комп’ютерної томографії;
- Системах комп’ютерної ренгенографії;
- Принтерах сухого друку для МРТ, КТ, рентгенографії;
- Рентгенографічній плівці для сухого друку;
- Програмному забезпеченні для радіології;
- Сервісному обслуговуванні рентгенологічного обладнання.
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IRISMED
LLC

21

2, Pylypa Orlyka str.
Lviv, 79059, Ukraine
Тел.:
+38 032 2530019
+38 044 3530019
e-mail: office@irismed.com.ua
www.irismed.com.ua
www.facebook.com/Irismed-2368441343443291/

IRISMED offers comprehensive solutions in the field of diagnostic radiographic systems.
IRISMED operates in Ukraine as the official distributor of FUJIFILM, Japan, a key innovator
in diagnostic imaging and radiological information systems in the world.
We provide comprehensive services in the supply, installation and maintenance of radiological
equipment manufactured by FUJIFILM, Japan, software in radiology and specialize in:
- Digital radiography systems;
- Digital mammography systems;
- Computer tomography systems;
- Computer radiography systems;
- Dry printers for MRI, CT, radiography;
- X-ray film for dry printing;
- Radiology software;
- X-ray equipment service.
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Альпен Фарма АГ
Представництво
в Україні

56

вул. Лісна, 30-А,
Пуща-Водиця, м. Київ, 04575, Україна
Тел.:
+38 050 4425535
Тел./Факс:
+38 044 4018103
e-mail: Viktoriia.Samsonova@alpenpharma.com
alpenpharma.ua

Група компаній «Альпен Фарма» (Alpen Pharma Group) бере свій початок в 1997 році
та є об’єднанням компаній, основним профілем яких є промоційно-дистриб’юторська
діяльність, а також виробництво та просування лікарських засобів.
Сфера її впливу поширюється на територію країн Азії, Західної та Східної Європи.
Головний офіс знаходиться в столиці Швейцарії м. Берн. Кожна з компаній, що входять
до групи, є однією з провідних на фармацевтичному ринку своєї країни та надає своїм
діловим партнерам повний спектр послуг з просування та дистрибуції фармацевтичних
препаратів, включаючи їх реєстрацію.
Також одним з важливих напрямків діяльності групи є організація та проведення
клінічних досліджень лікарських засобів за міжнародними стандартами GCP, які значно
розширюють перелік послуг, які пропонуються.
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ALPEN PHARMA AG
Representative office in Ukraine

56

30-А Lesnaya st.,
Puscha-Voditsa, 04575, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 050 4425535
Phone/Fax:
+38 044 4018103
e-mail: Viktoriia.Samsonova@alpenpharma.com
alpenpharma.ua

Alpen Pharma Group of Companies (Alpen Pharma Group) was found in 1997 and represents
a union of companies, major business profile of which is to promote, distribute, produce and
propagate medicinal products.
Its sphere of influence extends to the territory of Asia, Eastern and Western Europe. Its Head
Office is located in Bern, the capital of Switzerland. Each of the companies in the Group is a
leader of their related pharmaceutical markets that provides its business partners with a full range
of services on promotion and distribution of pharmaceuticals, to include their authorization.
Also, one of the important activities of the Group is arrangement and conduct of clinical trials
of medicinal products in line with GCP standards, which greatly expands the list of services
offered by the Company.
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АТОН
ПНВП

40

вул. Вакуленчука, буд. 4-В, кв. 45
м. Дніпро, Україна,
Тел.:
+38 056 7891264
e-mail: mm2@aton-dnepr.com
www. aton-dnepr.com
www.facebook.com/atondnepr

Приватне науково-виробниче підприємство «Атон» засноване в 1998 році. Протягом
більше 20 років ми виробляємо високоякісні, зручні, надійні і безпечні медичні меблі та
торгівельне обладнання. За цей час наша компанія зайняла лідируючі позиції на ринку
медичних меблів і по праву заслужила репутацію надійного партнера і постачальника.
З другої половини 2019 року наша компанія першою в Україні почала покривати свої
медичні меблі антибактеріальної краскою. Компанія «Атон» надає широкий асортимент
меблів для оснащення медичних установ будь-якого профілю за доступними цінами. Ми
постійно розширюємо і удосконалюємо асортимент продукції, що випускається, прагнемо
до постійного поліпшення технічних і експлуатаційних характеристик.
Продукцією нашої компанії користується понад 1000 задоволених споживачів по всій
Україні.
Для нас важливо, щоб клієнти відчували себе комфортно і надійно використовуючи нашу
продукцію, тому ми приділяємо особливу увагу системам сертифікації та стандартизації і
всі наші процеси відповідають національним стандартам.
Особливою перемогою для нашої компанії стало отримання в 2017 році свідоцтва про
введення системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001.
Наше підприємство неоднокнратно визнавалося «Лідером року» в національному бізнесрейтингу.
Щорічно ми відвідуємо найбільші Українські та міжнародні виставки, а також заводи
наших партнерів-виробників. Це дозволяє не тільки покращувати якість продукції, що
поставляється, а й постійно вдосконалювати і розширювати асортимент.
Для Вашої зручності та зручності Ваших клієнтів, у нас існує власна лабораторія з
контролю якості, конструкторське бюро, складська база і служба доставки.
У нас попереду багато планів і стратегічних завдань, нових перспектив і можливостей.
І ми раді, що можемо разом будувати нове майбутнє.
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ATON
Private Research and Production Company

40

st. Vakulenchuka, bud. 4-V, kv. 45. 4-B, apt. 45.
Ukraine, Dnipro,
Phone:
+38 056 7891264
e-mail: mm2@aton-dnepr.com
www. aton-dnepr.com
www.facebook.com/atondnepr

Aton Private Research and Production Company was founded in 1998. For over 20 years,
we have been producing high-quality, convenient, reliable and safe medical furniture and trade
equipment. During this time, our company has taken a leading position in the medical furniture
market and has rightfully earned a reputation as a reliable partner and supplier.
Since the second half of 2019, our company was the first in Ukraine to start coating all
medical furniture with antibacterial powder coating.
The Aton company provides a wide range of furniture to equip medical facilities of any profile
at affordable prices. We are constantly expanding and improving the range of products, striving
for continuous improvement of technical and operational characteristics.
The products of our company are used by over 1000 satisfied consumers throughout
Ukraine.
It is important for us that customers feel comfortable and reliable using our products, therefore
we pay special attention to certification and standardization systems and all our processes
comply with national standards.
A special victory for our company was the receipt in 2017 of the ISO 9001 Certificate. Also
our company has been repeatedly, year after year recognized as the “Leader of the Year” in
the national business rating.
Every year we visit the largest Ukrainian and international exhibitions, as well as the factories
of our partners. This allows not only to improve the quality of the products supplied, but also to
constantly improve and expand the range.
For your convenience and the convenience of your customers, we have our own quality
control laboratory, design office, warehouses and delivery service.
We have many plans and strategic tasks ahead, new prospects and opportunities. And we
are glad that we can build a new future together.
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АФС МЕДИЦИНТЕХНІК
ТОВ

вул. Антоновича, 72 , офіс 73, ,
м. Київ, 03150, Україна
Тел.:
+38 050 5905050
Тел./Факс:
+38 044 3590088;
5
e-mail: afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua
www.facebook.com/afsmt.com.ua
www.instagram.com/philips.healthcare
ТОВ «АФС Медицинтехнік» є єдиним офіційним дистриб’ютором компанії PHILIPS
Healthcare в Україні
Наші переваги:
· Ми консультуємо Вас, аби Ви придбали те, що Вам дійсно необхідно
· Найкраще медичне обладнання за доступними цінами
· Індивідуальний підхід до кожного замовника
· Прямі поставки медичного обладнання з Європи та США
· Пропозиція устаткування тільки високої якості від провідних Європейських та світових
виробників. Весь асортимент медичного обладнання, який ми пропонуємо, сертифікований
в Україні та відповідає всім регламентованим стандартам якості.
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AFS MEDIZINTECHNIK
LLC

5

72 Antonovicha str., of.73, , 03150, , Ukraine
Phone:
+38 050 5905050
Phone/Fax:
+38 044 3590088;
e-mail: afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua
www.facebook.com/afsmt.com.ua
www.instagram.com/philips.healthcare

«AFS Medizintechnik» Ltd. is sole official distributor of Philips Healthcare in Ukraine,
Our advantages:
· We consult you to select what you really need
· Excellent medical equipment with affordable prices
· Individual approach to every customer
· Direct shipments of medical equipment from Europe and USA
· High quality equipment from leading European and world producers. The entire range
of medical equipment that we offer, is certified in Ukraine and include all quality standards
regulated.
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БАЙЄР
ТОВ

52

вул. Верхній Вал 4-б
м. Київ, 04071, Україна
Телефон:
+38 044 2203300
Факс:
+38 044 2203301

БАЙЄР: НАУКА ЗАРАДИ КРАЩОГО ЖИТТЯ.
Компанія «Байєр» є одним зі світових лідерів у сфері виробництва інноваційних
лікарських препаратів та фармацевтичної продукції. Завдання компанії полягає у
дослідженні, розробці, виробництві та реалізації інноваційних продуктів, які дозволяють
покращувати здоров’я та якість життя людей у всьому світі.
Діяльність Фармацевтичного підрозділу «Байєр» в Україні зосереджена у таких
терапевтичних групах:
- рецептурні препарати у галузі кардіології та охорони здоров’я жінок;
- спеціалізовані медичні препарати для лікування онкологічних, гематологічних та
офтальмологічних захворювань;
- продукти для радіології
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БТЛ-УКРАЇНА
Тзов

11

вул. Василя Тютюнника, 53, оф. 1147,
м. Київ, 03150, Україна
Тел.:
+38 044 4905414
Факс:
+38 044 4905468
e-mail: sales@btl.ua
www.btl.ua

Компанія «БТЛ-Україна», яка є офіційним представником компанії BTL Industries Limited,
світового лідера в галузі медичних технологій, пропонує високоякісне медичне обладнання
для фізіотерапії, пресотерапії, механотерапії, ударно-хвильової терапії, кардіології та
спірометрії, бальнеології, естетичної медицини, а також терапевтичні кушетки і гінекологічні
крісла.
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BTL UKRAINE
LTD

11

53, Vasilya Tyutyunnika str., office 1147
03150, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 4905414
Fax:
+38 044 4905468
e-mail: sales@btl.ua
www.btl.ua

BTL-Ukraine Ltd., the official representative of BTL Industries Limited, a world leader in
medical technology, offers high-quality medical equipment in physiotherapy, pressotherapy,мech
anotherapy, shock wave therapy, cardiology and spirometry, hydrotherapy, aesthetics medicine,
therapeutic couches and gynaecological chairs.
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ВАШЕ ЗДОРОВ’Я ТРЕЙДИНГ

43

пр. М. Бажана 1М, оф 11,
м. Київ, 02068, Україна
Тел.:
+38 067 8279696
Тел./Факс:
+38 044 2216820
e-mail: vzt.kiev@gmail.com
www.vztrading.com.ua

Торгові марки: Orliman, DonJoy, Aircast, Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg,
Garcia, Gi-Emme, Invacare, Mubb, Grüland.
«Ваше Здоров’я Трейдинг» - національний дистриб’ютор медичної техніки, ортопедичної продукції і засобів реабілітації. На сьогоднішній день компанія представляє
на ринку такі TM: Orliman, DonJoy, Aircast, Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg,
Garcia, Gi-Emme, Invacare, Mubb, Grüland. Зусилля нашої команди фахівців з великим
досвідом і багажем знань спрямовані на розвиток ринку медичної техніки, ортопедичних і реабілітаційних товарів з високими стандартами якості, сервісу та індивідуальному підходу до кожного клієнта.
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Vashe Zdorovie Trading

43

N.Bazhana Av., 1M, off. 11,
02068, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 067 8279696
Phone/Fax:
+38 044 2216820
e-mail: vzt.kiev@gmail.com
www.vztrading.com.ua

Orliman, DonJoy, Aircast, Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg, Garcia, Gi-Emme,
Invacare, Mubb, Grüland.
«Vashe Zdorovie Trading» - the national distributor of medical equipment, orthopedic and
rehabilitation products. Today, the our company introduсe on the market such TM: Orliman,
DonJoy, Aircast, Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg, Garcia, Gi-Emme, Invacare, Mubb,
Grüland. The efforts of our team of professionals with great experience and wealthy knowledge
aimed at developing the market for medical equipment, orthopedic and rehabilitation products
with high quality standards, service and individual approach to each customer.
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ГЕОСАНТРІС
ТОВ

12

вул. Львівська, буд.17, оф.304,
м. Київ, 03115, Україна
Тел./Факс:
+38 044 2239235
e-mail: info@geosantris.com.ua
www.geosantris.com.ua

ТОВ «ГЕОСАНТРІС» – офіційний дистриб’ютор компаній: SG Healthcare (Республіка
Корея), ADANI (Республіка Білорусь), Vöker (Німеччина), Medima (Польща) та ErgonEst
(Республіка Білорусь), Fukuda Denshi (Японія).
На ринку України компанія пропонує високоякісні:
- Рентгенодіагностичні, рентгенотерапевтичні, маммографічні системи, флюорографи,
пересувні діагностичні кабінети – виробника ADANI (Республіка Білорусь)
- Широка лінійка обладнання: від компактних та недорогих рентгенівських систем з одним
детектором (JUMONG U та E) та мобільним столом, до повноцінних рентгенографічних
систем з двома детекторами як стельовим кріпленням випромінювача, так і з кріпленням до
підлоги, а також палатні рентгени, с-арки виробника SG Healthcare ( Республіка Корея)
- стаціонарні та портативні ультразвукові системи, діагностичне обладнання для
кардіології (електрокардіографи, холтери, монітори пацієнта)- виробника Fukuda Denshi
(Японія)
- лікарняні ліжка, експертного класу для всіх видів догляду за пацієнтом- Vöker
(Німеччина),
- шприцеві та волюметричні інфузійні насоси- Medima (Польща),
- а також хірургічні інструменти, шовний матеріал та біологічні протези для хірургії.
Компанія пропонує унікальний рентгенотерапевтичний апарат – ТЕРАД (виробництва
ADANI), який є оптимальним рішенням для зняття навантаження з ділянки лінійних
прискорювачів у відділах радіаційної онкології. Даний апарат використовується при
лікуванні раку шкіри, деяких видах паліативної допомоги та в якості альтернативи хірургії для
численних типів злоякісних і доброякісних уражень шкіри. Також успішно використовують
при таких захворюваннях як: артроз, плечолопатковий періартрит, остеохондроз, п’яткова
шпора, псоріаз, гемангіома, келоїдні рубці, тощо.
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ГОЛДЕН-ФАРМ
Приватне підприємство

17

вул. Магнітогорська, 1,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./Факс:
+38 044 5590102
+38 044 5011177
Факс:
+38 044 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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Golden-Farm
Private enterprise

17

1, Magnitogorskaya St.,
02660, Kyiv,, Ukraine
Phone/Fax:
+38 044 5590102
+38 044 5011177
Fax:
+38 044 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua

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.
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Громадське здоров’я
Профспілка працівників медицини
і фармації

19

вул. Українська, 8/120,
м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.,
51200, Україна
Тел.:
+38 067 4401478
e-mail: gromzdorovya@gmail.com
www.gromzdorovya.org.ua

Плюси Профспілки для працівників:
- Ви стаєте частиною спільноти – єдиної команди, заснованої на принципах солідарності
та взаємної підтримки
- Ви отримуєте доступ до юридичної підтримки, безкоштовний обсяг якої збільшується
по мірі Вашого профспілкового стажу, і яку не може собі дозволити кожен окремий
працівник
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gromzdorovya

19

Phone:
+38 067 4401478
e-mail: gromzdorovya@gmail.com
www.gromzdorovya.org.ua

Pros of the Union for Employees:
- You become a part of the community - united team, based on the principles of solidarity
and mutual support
- You get access to legal support, the free amount of which increases with your union
experience and which not every individual employee can afford.
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ГРУПА КОМПАНІЙ МЕДЕКСПЕРТ

вул. Круглоуніверситетська, 2/1,
м. Київ, 01024, Україна
Тел.:
+38 044 4980880
e-mail: seminar@med-expert.com.ua
med-expert.com.ua

Група компаній МедЕксперт – провайдер безперервної медичної освіти в Україні.
ГК Мед Експерт спеціалізується на організації безперервної освіти для лікарів,
фармацевтів та провізорів шляхом проведення навчальних семінарів на всій території
України, видавництві періодичних медичних видань та маркетингових дослідженнях.
Метою проектів ГК МедЕксперт є просування стандартів якості безперервної медичної
освіти (CME) для підтримки компетенції лікарів, підвищення їх професійної підготовки,
забезпечення безперервного післядипломного навчання та впровадження інноваційних
технологій у медичну практику для підвищення якості медичного обслуговування
пацієнтів, що має особливе значення у період реформування системи охорони здоров’я.
Група компаній МедЕксперт є організатором щорічних циклів навчальних семінарів
для фахівців різного профілю галузі медицини та фармації, під час яких слухачі мають
можливість отримати нову інформацію та рекомендації, засновані на принципах доказової
медицини, ознайомитися зі світовими стандартами діагностики і лікування. На семінарах
ГК МедЕксперт українські лікарі, фармацевти та провізори отримують сертифікати з
міжнародними кредитами.
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MEDEXPERT GROUP OF COMPANIES

2/1, Kruglouniversitetska Str.,
01024, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 4980880
e-mail: seminar@med-expert.com.ua
med-expert.com.ua

MedExpert Group of companies is a provider of continuing medical education in Ukraine.
MedExpert Group of companies specializes in organizing continuing education for doctors and
pharmacists through training seminars in all regions of Ukraine; publishing medical journals;
and in conducting marketing research.
The purpose of MedExpert projects is to promote quality standards in continuing medical
education (CME) to support competence of doctors, to increase their professional training, to
ensure their continuing postgraduate training, and to introduce innovative technologies in medical
practice to improve the quality of medical care of petients, which is particularly important during
the period of refoms in health care system. MedExpert group of companies organizes annual
training seminar sessions for specialists in various fields of medicine and pharmacy, where
the participants have an opportunity to receive new information and recommendations based
on the principles of evidence-based medicine, and to get informed about world standards of
diagnosis and treatment. At seminars of MedExpert group of companies Ukrainian doctors and
pharmacists receive certificates with international credits.
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ДокторДумає
ТМ

вул. Константиновича, 11/41,
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.:
+38 067 6651085
+38 0432 691725
e-mail: ithinkingdoctor@gmail.com
https://doctorthinking.org
Товариство медичне «ДокторДумає» – це громадська ініціатива активних лікаріводнодумців, науковців та медичної молоді, що спільними зусиллями проводять зустрічі
в науково-практичному, просвітницькому та інтерактивно-дискусійному форматі задля
обміну знань, ідей та напрацювань у сфері охорони здоров’я, саморозвитку та підтримки
критичного та клінічного мислення.
Напрями діяльності серед лікарів та неселення: дискусійний коворкінг-клуб, конференції,
мітапи, треніги, школи, вебінари, клінічні візити, редакційні, проектні «розвідки».
Особливості: щирість, об’єктивність та невимушеність, дружня неформальна обстановка,
рівність, якісний сервіс, благодійність, взаємопітримка.
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doctor thinking

11 st. Konstantinovich, ap. 41,
21036,Vinnytsia , Ukraine
Phone:
+38 067 6651085
+38 0432 691725
e-mail: ithinkingdoctor@gmail.com
https://doctorthinking.org
DoctorThinkingGroups is a public initiative groups of active like-minded doctors, scientists
and medical youth, who jointly hold meetings in a scientific, practical, educational and
interactive-discussion format. It is for the exchange of knowledges, ideas and best practices in
the healthcare, self-development and support of critical and clinical thinking.
Activities: Discussion coworking club, conferences, meetings, training, schools, webinars,
clinical visits, editorial intelligence.
Features: sincerity, objectivity, ease, friendly and informal atmosphere, equality, quality
service, charity, mutual support.
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ЕВЕР НЕЙРО ФАРМА
Представнициво
в Україні

36

вул. Набережно-Хрещатицька, 9,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.:
+38 044 5457710
e-mail: Julia.Presnyakova@everpharma.com.ua
www.cerebrolysin.com.ua

Компанія «ЕВЕР Фарма» є одним із лідерів світового рівня в таких терапевтичних
областях, як захворювання нервової системи та невідкладні стани. У нашій штаб-квартирі
у місті Унтерах (Австрія) ми постійно займаємося пошуком нових терапевтичних рішень
для покращення здоров’я та якості життя наших пацієнтів.
Наша компанія має 25 офісів та представництв у більш ніж 70 країнах світу. Ми маємо
можливість постійно обмінюватись інформацією з нашими клієнтами з метою розробки
інноваційних терапевтичних рішень для наших пацієнтів.
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EVER NEURO PHARMA
GmbH Representative office in Ukraine

36

9, Naberezhno-Kreshatytska Str,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5457710
e-mail: Julia.Presnyakova@everpharma.com.ua
www.cerebrolysin.com.ua

EVER Pharma is a fully integrated specialty pharmaceuticals company focused on the
research, development, production and commercialization of products in the areas of neurology,
critical care, anesthesia and oncology.
From our global headquarters in Austria we run a dynamic operation providing innovative
therapies and value-added formulations aimed at enhancing patient and healthcare professional’s
lives through improved safety and convenience.
We market our products in more than 70 countries around the world through 25 international
affiliated companies and strategic partners.
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ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. МЕДИЧНІ ВИДАННЯ
Видавничий дім

вул. Світлицького, 35,
м. Київ, 04123, Україна
Тел.:
+38 044 5218686
+38 044 3644028
+38 044 3644029
e-mail: zu@health-ua.com
www.health-ua.com
Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання» – одне з провідних видавництв
медичної періодики і літератури в Україні. Місія нашої компанії – сприяти поліпшенню
здоров’я громадян України шляхом інформування лікарів про ефективні методи діагностики
і лікування, а також поширення і популяризації актуальної медичної інформації.
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HEALTH OF UKRAINE. MEDICAL EDITIONs
Publishing house

35, Svitlitskogo Str,
04123, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5218686
+38 044 3644028
+38 044 3644029
e-mail: zu@health-ua.com
www.health-ua.com
Publishing house «Health of Ukraine. Medical editions» is leading publishing house of medical
periodicals and literature in Ukraine. Our mission is to improve the health of citizens of Ukraine
by informing of doctors about the effective methods of diagnostics and treatment, as well as by
distribution and popularization of actual medical information.
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ІМЕСК
ТОВ

39

пр-т Валерія Лобановського, 126-Г, офіс 2,
м. Київ, 03118, Україна
Тел./Факс:
+38 044 5858251
e-mail: ecgpro@imesc.com
www.imesc.com
www.ecgpro.ua

Торгові марки: ECGpro, Ergoline, TrackMaster, Geratherm Respiratory
ТОВ «ІМЕСК» є виробником багатофункціонального електрокардіографічного комплексу
експертного класу «ECGpro» та професійної системи добового моніторингу АТ «ABPpro».
ТОВ «ІМЕСК» є авторизованим дистриб’ютором провідних виробників навантажувального
обладнання (Ergoline та TrackMaster), обладнання для пульмонологічних досліджень
(Geratherm Respiratory) та для респіраторної підтримки (Philips Respironics).
Поєднавши сучасні технології і багаторічний досвід, ми постачаємо найкраще
обладнання:
- Холтер ЕКГ
- Добовий монітор АТ
- ЕКГ спокою
- ЕКГ навантаження
- Кардіо-пульмонологічний навантажувальний тест
- Комплекси групової кардіо-ребалітації
- Обладнання для пульмонологічних досліджень
- Обладнання для респіртаорної підтримки
Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне навчання забезпечують ефективну
і надійну роботу обладнання з першого дня.
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IMESC
LLC

39

Office 2, 126-g, Lobanovskogo Ave,
03118, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:
+38 044 5858251
e-mail: ecgpro@imesc.com
www.imesc.com
www.ecgpro.ua

ECGpro, Ergoline, TrackMaster, Geratherm Respiratory
«IMESС» LLC is the manufacturer and exclusive distributor of multifunctional expert-level
ECG system «ECGpro» and professional ABPM system «ABPpro».
«IMESС» Llc is an authorized distributor of leading manufacturers of Stress Test equipment
(Ergoline, TrackMaster), equipment for pulmonological research (Geraterm Raspiratory) and
equipment for respiratory care (Philips Respironics).
By combining modern technology and years of experience, we supply the equipment:
- Holter ECG
- ABPM
- Resting ECG
- Stress Test ECG
- Cardio Pulmonary Exercise Test
- Activity group cardiac rehabilitation complex
- Equipment for pulmonary research
- Equipment for respiratory care
Qualified technical support and free training provide an effective and reliable performance
of equipment starting from the first day of use.
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КАММЕД
НВО

46

вул. Крип’якевича, 3,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел:
+38 03849 32702
e-mail: office@kammed.com
www.kammed.com

Науково-виробнича організація «Каммед» була заснована в 1991 році у місті Кам’янецьПодільський. Основною метою створення організації були розробка та виробництво
одноразового медичного інструментарію. Сьогодні «Каммед» функціонує на ринках країн
Східної Європи протягом майже 30 років, випускаючи при цьому біля 200 різних видів
продукції та більше ніж 2000 модифікацій.
Сьогоднішній колектив НВО «Каммед», має сильний науково-інженерний потенціал
задля ведення складних наукових розробок і, як наслідок, для подальшого розвитку
компанії. Усі вироби є оригінальними та мають патентний захист. Головним науковим
консультантом «Каммеда» довгі роки був відомий академік Олександр Шалімов, який
стояв у істоків заснування.
Стерилізація самої продукції відбувається у газовий спосіб із використанням окису
етилену. Продукція компанії проходить усі необхідні випробування, стовідсотковий технічний
контроль, а також має усі відповідні реєстраційні документи.
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KAMMED
SPC LLC

46

3, Krypiakevicha street,
32300, Kamianets-Podilsky, Ukraine
Phone:
+38 03849 32702
e-mail: office@kammed.com
www.kammed.com

Scientific and Production Organization «Kammed» was founded in 1991 in KamenetzPodolsk. The main purpose of the organization was to develop and manufacture disposable
medical instruments.
Today «Kammed» operates on the markets of Eastern Europe for almost 30 years, producing
about 200 kinds of products and over 2000 modifications.
The current collective NGO «Kammed» has a strong scientific and engineering potential for
managing complex scientific development and further implementation of a competitive production.
A range of products is original and have patent protection. The chief scientific adviser «Kammed»
for many years was A.A. Shalimov who was behind the creation.
Sterilization products produced gas method using ethylene oxide. Company products pass all
the necessary tests, wide technical control, and has all the relevant registration documents.
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КВАЙССЕР ФАРМА УКРАЇНА
Тзов

41

вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, оф. 49,
м. Київ, 02132, Україна
Тел.:
+38 067 6574105
Тел./Факс:
+38 044 5853490
Факс:
+38 044 5853492
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua

Квайссер Фарма (Німеччина), з її лідируючої маркою Доппельгерц, є символом турботи
і підтримки хорошого здоров’я і краси.
У сегменті краси Квайссер Фарма працює в 50 країнах світу, більше 10 років. В результаті,
багато фармацевтів, косметологів користуються продукцією Доппельгерц і неодноразово
рекомендують її своїм клієнтам.
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Queisser Pharma Со

41

26 - Zh, Dnіprovska naberezhna St ., of. 49,
02132, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 067 6574105
Phone/Fax:
+38 044 5853490
Fax:
+38 044 5853492
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua

Queisser Pharma Co. (Germany), its leading brand Doppelherz, is a symbol of the care and
maintenance of good health and beauty.
In the segment of beauty Queisser Pharma operates in 50 countries, more than 10 years. As
a result, many pharmacists, cosmetologists use products Doppelherz and repeatedly recommend
it to their customers.
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КИЇВСЬКА ОПТИЧНА ГРУПА

20

вул. Павла Пестеля, 15,
м. Київ, 01135, Україна
Тел.:
+38 067 6577709
Факс:
+38 044 5013257/58
e-mail: Atarnapolskiy@gmail.com
www.optic-tools.com

Київська Оптична Група з 2007 року є лідером по продажу та сервісному забезпеченню
офтальмологічного обладнання по всій території України та являється офіційним
представником ведучих Корейських та Китайських виробників таких як MEDIZS та
MediWorks.
Київська Оптична Група пропонує широкий спектр послуг у сфері оптичної та
офтальмологічної галузях, від консультування до відкриття офтальмологічних кабінетів
та підтримку в процесі роботи вашого бізнесу. Максимально забезпечуємо професійну та
технічну підтримку усіх клієнтів та партнерів.

60

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

Київський вітамінний завод
АТ

50

вул. Копилівська, 38,
м. Київ,04073, Україна
Тел./факс:
+38 044 4610308
www.vitamin.com.ua

АТ «Київський вітамінний завод» – сучасна національна фармацевтична компанія-виробник зі стабільними ринковими
позиціями, високопрофесійною командою, широким асортиментом якісної продукції, прозорим і відповідальним
ставленням до своїх споживачів та партнерів.
На сучасному етапі АТ «Київський вітамінний завод» – це понад 75 років історії: продуктовий портфель це понад
130 лікарських препаратів та 10 дієтичних добавок; високоякісні субстанції від постачальників провідних європейських
країн та їхніх дочірніх компаній з Південно-Східної Азії; команда професіоналів і однодумців, які мають спільні амбіційні
цілі та орієнтовані на результат; відповідність виробництва стандартам якості ДСТУ ISO 9001:2009 і ISO 9001:2008;
власна сертифікована лабораторія ВКЯ; 25 регіональних представництв в Україні; 7 представництв у країнах близького
і далекого зарубіжжя; благодійність і гуманітарна допомога нужденним; соціальна відповідальність перед суспільством
і кожним українцем; виконання покликання, що висловлене у корпоративному гаслі — ЯКІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ!
Міцна, сучасна і прогресивна національна фармацевтична компанія-виробник із високопрофесійною командою,
якісним асортиментом, відповідальним ставленням до своїх споживачів та партнерів.
АТ «Київський вітамінний завод» — представник когорти вітчизняних фармацевтичних підприємств, які обрали шлях
постійного вдосконалення якості продукції та маркетингової стратегії. За багаторічну історію існування на ринку України
підприємство розвинулося у сучасну компанію, яка певною мірою визначає напрямок розвитку на фармацевтичному
ринку країни. Протягом попередніх років і нині компанія входить до топ-20 рейтингу фармацевтичних компаній, що
працюють на теренах України.
АТ «Київський вітамінний завод» – володар численних премій та винагород, зокрема міжнародного диплому «Срібний
дельфін» у номінації «Підприємство ХХІ століття» (Брюссель, 2000), «Знаку благодійства» за якість і технічні досягнення
(міжнародна виставка «Харчування та життя ХХI сторіччя»). Препарат «Корвалмент» став переможцем у своїй категорії
у конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея-2010».
АТ «Київський вітамінний завод» містить у своєму продуктовому портфелі 130 лікарських засобів (рецептурних,
безрецептурних) та 10 дієтичних добавок. Серед основних стратегічних завдань підприємства — розширення асортименту
продукції шляхом постійного вивчення тенденцій та потреб ринку, а також забезпечення цінової доступності лікарських
засобів.
Діяльність АТ «Київський вітамінний завод» повністю відповідає вимогам, що висуваються до сучасного
фармацевтичного підприємства, і направлена на забезпечення споживачів максимально доступними, якісними,
ефективними та безпечними лікарськими засобами для профілактики та лікування широкого спектру захворювань і
патологічних станів.
Впроваджена система якості АТ «Київський вітамінний завод» забезпечує виконання вимог ДСТУ ISO 9001:2009
та міжнародного стандарту ISO 9001:2008, орієнтована на облік вимог конкретних споживачів, безперервний аналіз
ефективності заходів, що проводяться, і подальшу поетапну інтеграцію до вимог належних виробничої (GMP)
та дистриб’юторської (GDP) практик. Для виготовлення продукції використовуються високоякісні субстанції від
постачальників провідних європейських країн та їхніх дочірніх компаній з Південно-Східної Азії.
Політика компанії покликана втілювати в життя корпоративне гасло «Якість без компромісів!», яке визначає пріоритети
компанії у виробництві та закладає в основу її діяльності найвищі стандарти якості та безпеки. АТ «Київський вітамінний
завод» постійно працює над підвищенням технічного рівня виробництва, пошуком нових та застосуванням найкращих
з існуючих технологій, використанням сучасного технологічного обладнання і високоякісної сировини.
АТ «Київський вітамінний завод» проводить благодійну діяльність і надає гуманітарну допомогу хворим на епілепсію,
підліткам у сільських районах України, пологовим будинкам, жіночим консультаціям, підтримує професійні лікарські
асоціації й товариства, пропагує відповідальне ставлення до свого здоров’я і навколишнього середовища.
Завдяки чіткому плануванню, прагненню до вдосконалення і постійному розвитку компанія завоювала високий
авторитет і визнання споживачів. Сьогодні тисячі людей у різних країнах довіряють АТ «Київський вітамінний завод»
найцінніше — своє здоров’я.
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ЛАБІКС
Тзов

24

вул. Сім`ї Хохлових, 11/2,
м. Київ, 01135, Україна
Тел./Факс:
+38 044 2271833
e-mail: sales@labix.com.ua
www.labix.com.ua

Торгові марки: Horiba Medical, EKF, SC, BioWay
ТОВ «ЛАБІКС» є офіційним представни-ком світових виробни-ків продукції для
лабораторної діагности-ки в таких галузях як біохімічні, гематоло-гічні, коагулометричні
дослідження, аналіз сечі, що включає ана-лізатори для досліджен-ня і, відповідно, набори
до них та витратні матеріали.
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LABIX
LTD

24

11/2, Khokhlov family str.,
01135, Kiev, Ukraine
Phone/Fax:
+3 8044 2271833
e-mail: sales@labix.com.ua
www.labix.com.ua

Horiba Medical, EKF, SC, BioWay
LABIX LLC is the official representative of the world’s manufacturers of products for laboratory
diagnostics in such areas as biochemical, hemato-logical, coagulometric tests, urine analysis
which includes analyzers for research and kits and consumables.
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ЛІДЕР-ОРТО
ТОВ

30

вул. Городоцька, 225,
м. Львів, 79041, Україна
Тел.:
+38 097 9733030,
+38 095 7986659
e-mail: liderorto@gmail.com
www.liderorto.com.ua
www.facebook.com/liderorto.

Підприємство «Лідер-Орто» – постачальник крісел колісних від європейських
виробників.
Продукція, яку постачає наше підприємство є найвищої якості.
Серед продукції представлені крісла колісні німецького, іспанського та польського
виробництва, які забезпечать комфорт та зручність для Користувача, а саме:
- дитяче багатофункціональне крісло колісне;
- низькоактивне крісло колісне;
- середньоактивні крісла колісні;
- активні крісла колісні.
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LIDER-ORTO
LLC

30

225, Gorodotskaya str.,
79041, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 097 9733030,
+38 095 7986659
e-mail: liderorto@gmail.com
www.liderorto.com.ua
www.facebook.com/liderorto

Lider-Ortho is a supplier of wheelchairs from European manufacturers.
The products supplied by our company are of the highest quality.
Among the products are wheelchairs of German, Spanish and Polish production, which will
provide comfort and convenience for the User, namely:
- children’s multifunctional wheelchair;
- low-active wheelchair;
- medium-active wheelchairs;
- active wheelchairs.
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Львівський обласний центр громадського
здоров’я

44

вул. Лисенка, 45,
м. Львів, 79008, Україна
Тел.:
+38 032 2751923
e-mail: lvivpublichealth@gmail.com
www.lvivphc.org.ua

Ми працюємо для збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом здійснення
стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення моніторингу та
популяційної профілактики захворювань у Львівській області.
Наша місія – довготривале, якісне, активне та здорове життя громади Львівщини в
безпечному середовищі.
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Lviv Regional Public Health Center

44

45, Lysenko Str.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 032 2751923
e-mail: lvivpublichealth@gmail.com
www.lvivphc.org.ua

We work for public health promotion and preserving population health through strategic public
health management, monitoring and disease prevention in the population of the Lviv region.
Our mission is a long-term, high-quality, active and healthy life of the Lviv region community
in a safe environment.
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ЛЯПКО
Медико-виробнича компанія

15

проспект Героїв Сталінграду, 12Е/45,
м. Київ, 04210, Україна
Тел.:
+38 067 6233298
Тел./Факс:
+38 044 4899351, 4899352
e-mail: ivk3@ukr.net
www.lyapko.ua

Медико-виробнича компанія «Ляпко» добре відома не тільки в Україні, а й за її
межами. Вже більше 20 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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LYAPKO
MPC

15

Prospect Heroes of Stalingrad, 12E/45,
04210, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 067 6233298
Phone/Fax:
+38 044 4899351, 4899352
e-mail: ivk3@ukr.net
www.lyapko.ua

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 20
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.
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М.І.С. РЕЄСТР
ПП

38

вул. Олега Ольжича 18А, кв. 161,
м. Київ, 04060, Україна
Тел.:
38 067 6720048,
38 044 4517772
e-mail: info@misreestr.com
misreestr.com

ПП «М.І.С. Реєстр» – юридична консалтингова компанія, що спеціалізується на наданні
послуг у сфері медичного права. Співпрацює зі світовими та вітчизяними виробниками
і дистриб’юторами медичних виробів і устаткування, а також з медичними центрами та
приватними лікарями по всій Україні.

70

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

M.I.S. REGISTER
PЕ

38

Apt.161, Oleg Olzhych Str.,
04060, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 067 6720048,
38 044 4517772
e-mail: info@misreestr.com
misreestr.com

PЕ «M.I.S. REGISTER» is a legal consulting company specializing in the provision of medical
law services. Cooperates with world and domestic producers and distributors of medical products
and equipment, as well as with medical centers and private doctors throughout Ukraine.
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МЕД ЕКСІМ

34

вул. Назарівська, буд. 1,
м. Київ, 01032, Україна
Тел.:
+38 044 2344828
Тел./Факс:
+38 044 2343628
e-mail: medexim@medexim.ua
www.medexim.com.ua
www.facebook.com/medexim.ua

«Мед Ексім» – лідер серед компаній-постачальників медичного обладнання,
представляє в Україні виробників зі світовим ім’ям: Esaote, Medispeс, IMAX, Brightfield
Healthcare, Brightfield endoscope, Brightfield therapy, Jena Surgical, SONY, СIVCO, Canfield,
Visiomed, Storz, Hämed, ELMI, OKUMAN, Echolight, Brera Medical Technologies, A.R.C.Laser,
A.M.I. Italia, F care, Progetti, Asclepion, AR-EL, Sinovision, Suntem, Chison, Dentix.
«Мед Ексім» – це інноваційність обладнання та комплексність в оснащенні медичних
установ, бездоганне гарантійне та післягарантійне обслуговування. Компанія має
свій авторизований сервісний центр, власні складські приміщення, розвинену мережу
регіональних представництв в Україні та в країнах ближнього зарубіжжя.
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MED EXIM

34

1, Nazarivska Str.,
01032, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 2344828
Phone/Fax:
+38 044 2343628
e-mail: medexim@medexim.ua
www.medexim.com.ua
www.facebook.com/medexim.ua

MED EXIM – represents well known global brands e.g; Esaote, Medispeс, IMAX, Brightfield
Healthcare, Brightfield endoscope, Brightfield therapy, Jena Surgical, SONY, СIVCO, Canfield,
Visiomed, Storz, Hämed, ELMI, OKUMAN, Echolight, Brera Medical Technologies, A.R.C.Laser,
A.M.I. Italia, F care, Progetti, Asclepion, AR-EL, Sinovision, Suntem, Chison, Dentix.
The main principles of our company are: innovation, professionalism, quality and equipment
reliability, equipping efficiency and complexity of medical centers, warranty and after-sales
services. Our company has its own authorized service center. The company guarantees efficiency
and on time delivery of equipment by having our own storage availabilities.
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МЕДБАЙ
ПП

66

вул. Маршала Тимошенка, 29,
м. Київ, 04205, Україна
Тел.:
+38 098 3535560
e-mail: info@medbuy.online
www.medbuy.online

Торгові марки: AMEDA Labordiagnostik GmbH, Screen Italia Srl
Компанія MedBuy є дистриб’ютором діагностичних експрес-тестів, призначених для
професійного використання кваліфікованим медичним персоналом.
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MEDBUY

66

29, Marshal Tymoshenko str.,
04205, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 098 3535560
e-mail: info@medbuy.online
www.medbuy.online

Trademarks: AMEDA Labordiagnostik GmbH, Screen Italia Srl
MedBuy is a distributor of diagnostic rapid tests for professional use by qualified medical
personnel.
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МЕДИЦИНА БОЛЮ
Журнал

вул. Амосова 9/20,
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.:
+38 067 4309449
e-mail: editor@painmedicine.org.ua
www.painmedicine.org.ua

Науково-практичний журнал для мультипрофесійного кола фахівців, що вирішують
проблеми болю при лікуванні та реабілітації пацієнтів.
Видається з березня 2016 року.
Індексується в DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, WorldCat, Google Scholar, General
Impact Factor, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, CiteFactor та
ін.
Тип ліцензії CC-BY.
Усі прийняті статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера
з присвоєнням цифрового ідентифікатора Digital Object Identifier (DOI).
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PAIN MEDICINE

9 st. Amosov, ap. 20,
21036, Vinnytsia, Ukraine
Phone:
+38 067 4309449
e-mail: editor@painmedicine.org.ua
www.painmedicine.org.ua

Scientific and practical journal for the multi-professional range of specialists, solving pain
problems in the treatment and rehabilitation of patients.
Issued since March 2016.
Indexed to DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, WorldCat, Google Scholar, General
Impact Factor, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, CiteFactor,
etc.
CC-BY license type.
All accepted articles are published indefinitely and free of charge immediately after the issue
with a digital object identifier (DOI).
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МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТОВ

37

вул.Навроцького, буд.10 каб.301,
м. Львів, 79034, Україна
Тел.:
+38 095 2735512
e-mail: medtechnology@i.ua
www.medtechnology.com.ua

Компанія «Медичні технології» пропонує сучасне реабілітаційне та фізіотерапевтичне
обладнання для облаштування медичних та реабілітаційних центрів, клінік, лікарень
на всій території України. Компанія є офіційним представником компанії KINESIS,
яка спеціалізується на виробах для кінезотерапії, підвісної терапії, масажних столів,
спортивного обладнання та є ексклюзивним представником компанії Astar, яка виготовляє
широкий спектр сучасного фізіотерапевтичного обладнання.
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МЕДКНИГА
Видавничий дім

м. Київ, 04124, Україна
Тел.:
+38 044 5878107
e-mail: medknyha@ukr.net
www.medknyha.com.ua

«МЕДКНИГА» – провідне українське видавництво медичної літератури.
Напрямки діяльності:
- наукові медичні журнали для лікарів-практиків:
«Терапевтика» (www.terapevtyka.com.ua)
«Практикуючий лікар» (www.plr.com.ua),
«Ендокринологія» (www.endokrynologia.com.ua),
«Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського (www.neuroscience.com.ua).
«Акушерство. Гінекологія. Генетика»
- профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка практикуючого лікаря» (монографії,
підручники та ін.)
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MEDKNYHA
Publishing house

04124, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5878107
e-mail: medknyha@ukr.net
www.medknyha.com.ua

«MEDKNYHA» – a leading Ukrainian publishing house of medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners:
«Terapevtyka» (www.terapevtyka.com.ua)
«Practitioner» (www.plr.com.ua),
«Endocrinology» (www.endokrynologia.com.ua),
«The Journal of Neuroscience» of B.M. Mankovskyi (www.neuroscience.com.ua).
«Obstetrics. Gynecology. Genetics»
- Specialized publications: book series «Practitioner’s Library» (monographs, textbooks,
etc.)
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МЕДРЕХАБ
ТОВ

16

вул. Васильківська, 14,
м. Київ, Україна
Тел.:
+38 099 0075067
Тел./Факс:
+38 044 3379002
e-mail: info@medrehab.com.ua
www.medrehab.com.ua

МЕДРЕХАБ – компанія з багаторічним досвідом роботи на ринку медичного
обладнання України, професійним колективом і інноваційною спрямованістю роботи в
сфері комплексного оснащення реабілітаційних медичних установ передовим медичним
обладнанням, впровадження нових медичних технологій і супроводу проектів від початкової
ідеї до поставки обладнання і навчання персоналу.
Компанія є офіційним представником таких торгових марок: Enraf-Nonius (Нідерланди),
Rimec (Італія), medBike (Бельгія), Winncare Nordic (Данія), Technomex (Польща), Fisiotech
(Італія), Gate Rehab (Швеція), EWAC Medical (Нідерланди), DIERS International (Німеччина),
Zimmer MedizinSysteme (Німеччина), Richard Wolf GmbH (Німеччина), EB Neuro S.p.A.
(Італія), Alreh Medical Sp. z o. o. (Польща), Yikang Medical (КНР), DORNIER MedTech
(Німеччина), Medexim (Словаччина), Trautwein (Німеччина), Iskra Medical (Словенія),
h/p/cosmos (Німеччина).
Наша мета – покращити ефективність роботи лікарів і поліпшити якість життя пацієнтів
за рахунок застосування новітніх досягнень сучасної науки і промисловості в області
розробки і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації!
Ми завжди знаходимося на вістрі науково-технічного прогресу і пропонуємо нашим
клієнтам тільки найсучасніше діагностичне і терапевтичне обладнання, що є гарантією
багаторічного і плідного співробітництва.
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МЕДТЕХНІКА
СПД ФО Шенгофер
Наталя Євстахівна

49

вул. Володимира Великого,117,
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс:
+38 032 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічні інструменти ;
-шовний матеріал, перев’язка, одноразовий розхідний матеріал.
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки
плівки;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна (можливість пошиття одягу по індивідуальних
замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна, Італія

82

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

MEDTECHNIKA
Shengofer Nataliya Yevstahivna PE

49

117, V.Velykogo, St.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone/Fax:
+38 032 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

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;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian production (possibility of clothes tailoring to individual
order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian production;
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МедЦентр+

7

ул. Липовая, 2,
м. Харків, 61000, Україна
Тел.:
+38 067 5728660
e-mail: hello@medcenter.com
www.medcentercrm.com,
www.facebook.com/Medcenterplus-101873855144237

Медична інформаційна система «МедЦентр+» - хмарне рішення для кліник. Дає
можливість медичним установам будь-якого розміру та спеціалізації автоматизувати свої
медичні та немедичні бізнес-процеси.
Ми надаємо комплексні послуги з впровадження програмного забеспечення, бізнесаналітики, консалтингу та супроводження клініки. Медична інформаційна система
«МедЦентр+» дає можливість всім підрозділам компанії працювати у єдиному веб-додатку,
с будь-якого місця в світі, онлайн. МІС «МедЦентр+» складається з наступних модулей
- модуль для роботи контакт-центру;
- модуль для роботи реєстратури;
- модуль для роботи каси (у випадку, якщо каса у закладі функціонує окремо від
реєстратури);
- модуль «кабінет лікаря» із підтримкою всіх необхідних форм державного зразка (028,
006 та ін);
- модуль стаціонару;
- модуль звітів;
- персональний кабінет пацієнта, який можна встановлювати на мобільні пристрої;
- модуль відео-зв’язку пацієнт-лікар
- модуль інтеграції з 1С
- та багато іншого

84

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

MedCenter +

7

2, Lypova str,
61000, Kharkiv, Ukraine
Phone:
+38 067 5728660
e-mail: hello@medcenter.com
www.medcentercrm.com,
www.facebook.com/Medcenterplus-101873855144237

Medical information system «MedCenter +» is a cloud solution for clinics. Enables medical
institutions of any size and specialization to automate their medical and non-medical business
processes.
We provide comprehensive services for software implementation, business intelligence,
consulting and further support. MIS «MedCenter+» allows all divisions of the company to work
in a single web application, from anywhere in the world, online. MIS «MedCenter+» consists
of the following modules
- module for a call-center;
- module for a reception;
- module for a cash desk (if the cash desk in the institution operates separately from the
reception);
- module «doctor’s cabinet» with support of all necessary official medical documentation
(forms 028, 006, etc.);
- hospital module;
- reports module;
- personal cabinet for patients, which can be installed on mobile devices;
- video communication module between patient and doctor
- integration with 1S financial software
- and many more
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МК КВЕРТІМЕД-УКРАЇНА
ТОВ

42

вул. Полтавський шлях, 26,
м. Харків, 61052, Україна
Тел.:
+38 057 7521052
Тел./Факс:
+38 057 7521054
e-mail: kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

Торгові марки: STEELLEX, Genrui, Goldsite, TopScien, DiaSys, Start Project S.a.s, ICOE,
МЕАНДР, Кверти-Мед, Bio-Maxima.
МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного обладнання та витратних
матеріалів: автоматичні аналізатори гематологічні, електролітів, глюкози, газів крові; автота напівавтоматичні коагулометри, біохімічні аналізатори та пристрої для електрофорезу
білків, дозатори, лічильники лейкоформули, інше обладнання, також постачання реагентів
для діагностики гемостазу та лабораторного пластику. Компанія здійснює виробництво,
сервіс лабораторного обладнання, витратних матеріалів та реагентів
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MK KVERTIMED-UKRAINE
LTD

42

26 Poltavskiy Shliakh str.,
61052, Kharkiv, Ukraine
Phone:
+38 057 7521052
Phone/Fax:
+38 057 7521054
e-mail: kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

STEELLEX, Genrui, Goldsite, TopScien, DiaSys, Start Project S.a.s, ICOE, МЕАНДР,
Кверти-Мед, Bio-Maxima.
MK Kvertimed-Ukraine sells laboratory equipment and supplies: analyzers automatic
hematology, electrolytes, glucose, blood gases; automatic and semi-auto coagulation analyzers,
biochemical analyzers and devices for electrophoresis of proteins, dispensers, leukocytes
counters, other equipment, and supply hemostasis reagents and laboratory plastic. The company
develops, makes service of laboratory equipment, consumables and reagents
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МОДЕМ 1

10

вул. Межигірська, 3/7
Київ, 04071, Україна
Тел.:
+38 044 4618224
+38 044 4618225
e-mail: info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua
www.facebook.com/Modem1.com.ua

«Модем 1» – офіційний дистриб’ютор «GE Healthcare (США)» та «RADIOMETER (Данія)»
на території України.
Наша компанія діє на ринку медичної техніки України починаючи з 1992 року та
спеціалізується у галузі продажу та сервісного обслуговування медичного обладнання.
«Модем1» має сертифікований сервісний центр, який забезпечує гарантійне та
післягарантійне обслуговування медичного обладнання, усі спеціалісти сервісного центру
пройшли навчання на фірмах-виробниках та підтвердили свою кваліфікацію для допуску
до ремонтних робіт, про що свідчать відповідні сертифікати.
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MODEM 1

10

3/7, Mezhigorskaya str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
Phone:
+38 044 4618224
+38 044 4618225
e-mail: info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua
www.facebook.com/Modem1.com.ua

«Modem1» is the official distributor of «GE Healthcare (USA)» and «RADIOMETER
(Denmark)» in Ukraine.
Our company has been sending medical equipment to the market in Ukraine since 1992
and specializes in the sale and service of medical equipment.
«Modem1» has certified service center which out certification of the producer.
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МУКОС ФАРМА
Представництво в Україні
вул. Василя Верховинця, 12 офіс 107,
м. Київ, 03148, Україна
Тел./Факс:
+38 044 4989013; 4989012
www.mucos.com.ua

14

Дистриб’ютор ТОВ «РЕВМОФАРМ»
Тел.:
+38 044 4989014
www.r-pharm.com.ua

- Світовий лідер виробництва поліензимних препаратів;
- 27 років на фармацевтичному ринку України;
Новий метод сучасної медицини – Системна ензимотерапія, препарати: 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 ензимів: протизапальна, протинабрякова, іммуномодулююча, фібринолітична,
гіполіпедемічна.
Показання до застосування препарата ВОБЕНЗИМ як альтернативи наявним методам лікування:
посттравматичні набряки при переломах, дисторсіях, вивихах, контузіях; лімфедеми різної етіології;
фіброзно-кістозна мастопатія
Як допоміжна терапія ВОБЕНЗИМ застосовується при:
- ревматичних захворюваннях: ревматоїдний артрит, остеоартрит;
- післяопераційних станах в хірургії (артроскопічні операції, стоматологічна хірургія, ЛОР);
- хронічних та рецидивуючих запалення в ділянці носа, вух і горла, верхніх і нижніх дихальних шляхів
(наприклад синусит, бронхіт, бронхопневмонія);
- хронічних та рецидивуючих запаленнях в ділянці травного тракту (панкреатит, виразковий коліт,
хвороба Крона);
- розсіяному склерозі;
- запаленнях поверхневих вен, постромботичному синдромі нижніх кінцівок, васкуліті;
- хронічних та рецидивуючих урологічних запаленнях (запалення сечовивідних шляхів, цистит, цисто
пієліт, простатит);
- хронічних та рецидивуючих гінекологічних запаленнях (хронічні інфекції в гінекології, аднексит,
вульвовагініт);
- хронічних та рецидивуючих запаленнях шкіри.
Реєстраційний номер в Україні:
Вобензим UA 2842/01/01
Флогензим UA 2843/01/01
ВОБЕ-МУГОС Е в процесі перереєстрації
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MUCOS PHARMA

Representative office in Ukraine

Off. 107, 12 Vasylya Verkhovyntsya St.,,
03148, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:
+38 044 4989013; 4989012
www.mucos.com.ua

14

Distributor «Rheumopharm Ltd»
Phone:
+38 044 4989014
www.r-pharm.com.ua

- World leader of production of poly-enzyme preparations;
- 27 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 WOBENZYM:
As the alternative to the present treatment methods, Wobenzym may be used in the following conditions:
- Post-traumatic edemas (such as edema in fractures, distortions, dislocations, contusions, etc.);
- Lymphedemas of various etiology
- Fibrocystic breast disease
As adjunctive therapy, Wobenzym may be used in the following conditions:
- Rheumatic diseases: rheumatoid arthritis, soft tissue rheumatism, osteoarthritis;
- Some post-operational conditions in surgery (arthroscopic operations, dental surgery, ENT);
- Chronic and recurrent inflammations in the nose, ears and throat, upper and lower respiratory tract (such
as sinusitis, bronchitis, bronchopneumonia, etc.);
- Chronic and recurrent inflammation in the digestive tract (such as pancreatitis, ulcerative colitis, Crohn’s
disease, etc.);
- Multiple sclerosis;
- Inflammation of the superficial veins, post-thrombotic syndrome of the lower extremities, vasculitis;
- Chronic and recurrent urological inflammations (such as inflammation of the urinary tract, cystitis,
cystopiellitis, prostatitis, etc.);
- Chronic and recurrent gynecological inflammations (such as chronic gynecological infections, adnexitis,
vulvovaginitis, etc.);
- Chronic and recurrent skin inflammation.
A registration number in Ukraine:
Wobenzym® UA 2842/01/01
Phlogenzym® UA 2843/01/01
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НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я
Медичний часопис Українського лікарського
товариства у Львові та Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького
вул. Кармелюка, 3,
Львів, 79010, Україна
Управа УЛТ у Львові
Тел./факс редакції:
+38 032 2755875
e mail: almater@ukr.net,
uprava@ult.lviv.ua
www.ult.lviv.ua
Часопис засновано у січні 1912 року
Газета «Народне здоров’я» висвітлює актуальні питання медицини, життя медичної
громади, життєписи діячів вітчизняної охорони здоров’я та її історію
Передплатний індекс 30053
Розповсюджується по всій території України та за її межами.
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НПП «УКРОРГСИНТЕЗ
ТОВ, ТМ UOSlab®

1

вул. Червоноткацька, 61
м. Київ, Україна
Для кореспонденції: а/я 59, м. Київ, Україна, 02002
Тел:
+38 044 5022080
e-mail: info@uoslab.com
www.uoslab.com

ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» працює на ринку лабораторного та медичного обладнання
з 2001 року. Вся продукція підприємства випускається під торговою маркою UOSlab®.
Асортимент UOSlab®: Сухожарові стерилізатори серії ГП, парові стерилізатори серії ГК,
термостати, водяні бані, магнітні і верхньопривідні мішалки, шейкери, аквадистилятори.
Всі стерилізатори серії ГП відповідають вимогам технічного регламенту медичних
виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р №753, ДСТУ EN ISO 13485:
2015, ДСТУ EN 60601-1: 2015, ДСТУ EN 60601-1-2: 2015.
Також під торговою маркою UOSlab® на українському ринку представлені лабораторні,
медичні та офісні меблі, які відповідають всім гігієнічним і експлуатаційним вимогам,
що підтверджено сертифікатом ISO 9001: 2008. А також сертифікатом ISO 13485:2015
«Медичні вироби. Система управління якістю».

93

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ОРТО-КРОК
Підприємство ЛОГО «ПІЛ»

29

вул. Варшавська, 136,
м. Львів, 79020, Україна
Тел./Факс:
+38 068 1271420
+38 032 2592067
e-mail: ortokrok89@ukr.net
www.ortokrok.com
www.facebook.com/ortokrok

Підприємство забезпечує безкоштовно осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
протезно-ортопедичними виробами, виготовляє та постачає:
- протези верхніх та нижніх кінцівок;
- ортези нижніх кінцівок;
- ортопедичне взуття;
- протези молочної залози та ліфи для їх кріплення, купальники та компресійні
рукави.

94

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

ORTO-CROCK
Enterprise LOHO «PIL»

29

136, Varshavska str.,
79020, Lviv, Ukraine
Phone/Fax:
+38 068 1271420
+38 032 2592067
e-mail: ortokrok89@ukr.net
www.ortokrok.com
www.facebook.com/ortokrok

The company provides free of charge persons with disabilities and children with disabilities
with prosthetic and orthopedic products, manufactures and supplies:
- prostheses of the upper and lower extremities;
- orthoses of the lower extremities;
- orthopedic shoes;
- breast prostheses and bodices for their attachment, swimsuits and compression sleeves.
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ОРТОТЕХНО
ТОВ

27

вул. Генерала Курмановича, 9,
м. Львів, 79040, Україна
Тел.:
+38 032 2629063
+38 032 2293081
e-mail: ortotehno@ukr.net
www.ortotehno.com
www.facebook.com/ortotehno

В асортименті нашої продукції, представлені надійні та комфортні вироби для людей
з інвалідністю, а саме:
- крісла колісні для дітей та дорослих,
- активні крісла коляски,
- крісла коляски з з електричним приводом,
- ходунки для дітей та дорослих,
- ліжка медичні,
- стійка вертикалізатор, стіл-парта для дітей.
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ORTOTEHNO
LLC

27

9, General Kurmanovich str.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 032 2629063
+38 032 2293081
e-mail: ortotehno@ukr.net
www.ortotehno.com
www.facebook.com/ortotehno

In the range of our products, reliable and comfortable products for people with disabilities
are presented, namely:
- wheelchairs for children and adults,
- active wheelchairs,
- power wheelchairs,
- walkers for children and adults,
- medical beds,
- verticalizer, desk-table for children.
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ПЕРІОПЕРАЦІЙНА МЕДИЦИНА
Журнал

вул. Амосова 9/20,
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.:
+38 067 4309449
+38 0432 691725
e-mail: editor@perioperative.org.ua
www.perioperative.org.ua
Науково-практичний міждисциплінарний журнал для фахівців що працюють з хірургічними
пацієнтами в доопераційний, інтраопераційний та післяопераційний період.
Видається з квітня 2018 року.
Індексується в DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, WorldCat, Google Scholar, General
Impact Factor, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, CiteFactor та
ін.
Тип ліцензії CC-BY.
Усі прийняті статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера
з присвоєнням цифрового ідентифікатора Digital Object Identifier (DOI).
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PERIOPERATIVE MEDICINE

9, Amosov str., ap. 20,
21036, Vinnytsia, Ukraine
Phone:
+38 067 4309449
+38 0432 691725
e-mail: editor@perioperative.org.ua
www.perioperative.org.ua
Scientific and practical interdisciplinary journal for specialists working with surgical patients
in the preoperative, intraoperative and postoperative period.
Issued since April 2018.
Indexed to DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, WorldCat, Google Scholar, General
Impact Factor, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, CiteFactor,
etc.
CC-BY license type.
All accepted articles are published indefinitely and free of charge immediately after the issue
with a digital object identifier (DOI).
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ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
Тзов

3

вул. Баяна, 35,
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.:
+38 096 0382658
e-mail: poltavamb@gmail.com

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 напівавтоматичним
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.
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ПРЕМ’ЄР-МЕДІКАЛ
ТОВ

22

вул. Варшавська, 69 «Б» ,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.:
+38 097 4456673
+38 099 5331095
+38 093 4276879
Тел./Факс:
+38 032 2590444
+38 044 2228553
e-mail: office@premier-medical.com.ua

ТОВ «Прем’єр-Медікал» здійснює гуртову та роздрібну торгівлю обладнанням для
загальної медицини.
Здійснюємо розробку та забезпечуємо технічний супровід проектів, проводимо
гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання.
ТОВ «Прем’єр-Медікал» є офіційним представником в Україні компанії Dr.Mach
(Німеччина), виробника медичних (хірургічних та стоматологічних) LED світильників, та
ексклюзивним представником в Україні фірми
Nouvag (Швейцарія), відомого виробника медичного обладнання, що використовується
в нейрохірургії, ЛОР-хірургії, гінекології, пластичній хірургії.
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Пресс Альянс
Видавничий дім

45

вул. Р. Окипної, 10, корпус «А»
Україна, 02002, м. Київ,
Тел:
+38 044 5830422,
+38 066 5318030,
+38 068 5860866
e-mail: podpiska4@vdpa.com.ua
e.med-info.net.ua

Видавництво працює на ринку професійних журналів в сфері b2b з травня 2007 року,
випускає лінійку професійних медичних видань, таких як «Практика управління медичним
закладом», «Журнал головної медичної сестри», «Лабораторна справа» та інші.
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ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА
ТОВ

9

вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4, 10 поверх, офіс 40а,
м. Київ, 02002 , Україна
Тел./Факс:
+38 044 5934325, 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

Торгові марки: GE Healthcare, Varian, Famed, Givas, Proma Reha, Medtouch, Solocare
Протек Солюшнз Україна - офіційний дистриб’ютор компанії GE Healthcare. Наша
компанія займається постачанням сучасного медичного обладнання, а саме: МРТ, КТ,
УЗД апарати, мамографи, ангіографічні та рентгенівські системи, монітори пацієнтів,
реанімаційне обладнання та багато іншого. Головні принципи роботи компанії:
інноваційність, якість і надійність обладнання, бездоганне гарантійне і післягарантійне
обслуговування. Компанія має свій сервісний центр.
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PROTECH SOLUTIONS UKRAINE
LLC

9

4, Mytropolyta Sheptytskoho Str., 10th floor, off. 40а,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:
+38 044 5934325, 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

GE Healthcare, Varian, Famed, Givas, Proma Reha, Medtouch, Solocare.
Protech Solutions Ukraine - the official distributor of GE Healthcare. Our company is engaged
in delivery of modern medical equipment, which includes: MRI, CT, ultrasound imagine systems,
mammography, angiography and X-ray systems, patient monitors, resuscitation equipment and
etc. The main principles of the company: innovation, quality and reliability of the equipment,
perfect service and after-sales service. The company has own service center.
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ПФАЙЗЕР ЕКСПОРТ БІ.ВІ.
Компанія

54

вул. Амосова, 12, Бізнес-центр «Horizon Park», 12-й поверх,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.:
+38 044 3916050

КОМПАНІЯ PFIZER: ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДСТВА™
У компанії Pfizer ми застосовуємо науку і наші глобальні ресурси, щоб наблизити
лікування до людей, які отримують можливість подовжити та значно покращити рівень
свого життя завдяки відкриттю, розробці і виробництву лікарських засобів. Наш глобальний
портфель включає ліки і вакцини, а також багато з найбільш відомих у світі продуктів для
здоров’я. Кожен день співробітники компанії Pfizer працюють на розвинених ринках і на
ринках, що розвиваються, для того, щоб просувати ідеї здоров‘я, профілактики, лікування
та виліковування найстрашніших захворювань нашого часу. В рамках реалізації нашої місії
ми співпрацюємо з постачальниками медичних послуг, урядами та місцевими громадами
для забезпечення і розширення доступу до надійної та доступної охорони здоров’я у
всьому світі. Протягом вже більше 160 років компанія Pfizer працює для тих, хто на нас
покладається
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РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ
ТОВ

33

вул. Богомольця, 7/14,
м. Київ, 01024, Україна
Тел./Факс:
+38 044 3600300, 8265770
e-mail: info@ren-med.com.ua
www.ren-med.com.ua
www.facebook.com/RenaissanceMedical

Компанія «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» здійснює імпорт, постачання, гарантійне та
післягарантійне обслуговування медичного обладнання:
- Mонтаж та інсталяція медичної техніки
- Навчання користувачів
- Передпродажна перевірка обладнання
- Гарантійне та післягарантійне обслуговування
- Проведення регулярних профілактичних та ремонтно-діагностичних робіт
Компанія «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» є уповноваженим представником в Україні:
LOJER (Фінляндія) – Медичні меблі та операційні столи
RIMSA (Італія) – Операційне та оглядове LED світло
INSAUSTI (Іспанія) – Медичні візки: багатофункціональні, анестезіологічні, для
приймальних відділень, фармацевтичні, для МРТ кімнат, транспортні
ВИСМА-ПЛАНАР (Білорусь) – Інфузійні насоси та медичні аспіратори
NOPA (Німеччина) – Хірургічні інструменти
Celitron (Угорщина) – Автоклави, системи обробки медичних відходів
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RENAISSANCE-MEDICAL
LLC

33

7/14, Bogomolca st., office 182,
01024, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:
+38 044 3600300, 8265770
e-mail: info@ren-med.com.ua
www.ren-med.com.ua
www.facebook.com/RenaissanceMedical

The company RENAISSANCE MEDICAL imports and provides warranty and after-sales
service maintenance of medical equipment:
- Installation of medical equipment
- User training
- Pre-sales inspection of equipment
- Warranty and after-sales service
The company RENAISSANCE MEDICAL is an authorized representative in Ukraine:
LOJER (Finland) – Medical furniture and operating Tables
RIMSA (Italy) – Operating and observing LED light
INSAUSTI (Spain) – Medical trolleys: multifunctional, anesthetic, for emergency rooms,
pharmaceutical, for MRI rooms, transport
VISMA-PLANAR (Belarus) – Syringe pumps and medical aspirators
NOPA (Germany) – Surgical instruments
Celitron (Hungary) – Autoclaves, medical hazardous waste disposal.
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Репродуктивне здоров’я жінки
(«Reproductive health of woman»)
Науково-практичний журнал

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ-ІВЕНТ»,
Україна, 03039, м. Київ, а/с №4
Тел.:
+38 044 2572727
e-mail: alexandra@professional-event.com
http://repro-health.com.ua
Спеціалізоване науково-практичне видання «Репродуктивне здоров’я жінки» призначене
для практикуючих лікарів: гінекологів, акушерів, перинатологів, онкогінекологів, фахівців,
що працюють в області репродуктивних технологій.
У виданні присутні всі основні розділи, що стосуються сучасної акушерсько-гінекологічної
практики, що дозволило зробити його періодичною енциклопедією і найбільш популярним
виданням для лікарів профільних спеціальностей.
Журнал затверджений у Вищій атестаційній комісії України (ВАК)
Тираж – 5500 екз.
Періодичність видання – 10 номерів на рік.
Підписний індекс – 01665
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РЕХАФЛЕКС
ТЗОВ

18

вул. Рибальська, оф.14.03, 22А,
м. Київ, 01011, Україна
Тел.:
+38 044 5042277
+38 044 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

Компанія «РЕХАФЛЕКС» створена у січні 2014 року. Ми представляємо провідні світові
бренди обладнання для реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини.
Наша мета – забезпечення лікувальних установ України якісним та функціональним
реабілітаційним обладнанням з навчанням медичного та технічного персоналу та
повноцінним гарантійним / післягарантійним сервісним супроводом.
Наші переваги:
- Провідні світові бренди.
- Висока якість обладнання.
- Супровід клінічними протоколами.
Наш девіз-Якість. Здоров’я. Надійність.
Світові партнери, яких ми представляємо в Україні: ACP, AIREX, BAMATEKNOLOJI,
GOLDEN STAR, GYMNA, KINETEC, PHYSIOMED, STORZ MEDICAL, THERA-TRAINER,
THERABAND, TONKEY ACTIVE LIFE, TYROMOTION, WOODWAY
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REHAFLEX
LIMITED LIABILITY COMPANY

18

of.14.03, 22A, Rybalska St.,
01011, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5042277
+38 044 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

REHAFLEX was founded in January 2014. We represent the world’s leading brands of
equipment for rehabilitation, physiotherapy and sports medicine.
Our purpose is supplying into Ukrainian medical institutions with high quality and functional
rehabilitation equipment. We educate medical and technical staff. We guarantee warranty and
post-warranty service support.
Our advantages:
- Leading world brands.
- High quality equipment.
- Support by clinical protocols.
Our motto is Quality. Health. Reliability.
In Ukraine, we represent our world known partners: ACP, AIREX, BAMATEKNOLOJI,
GOLDEN STAR, GYMNA, KINETEC, PHYSIOMED, STORZ MEDICAL, THERA-TRAINER,
THERABAND, TONKEY ACTIVE LIFE, TYROMOTION, WOODWAY
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РОШ УКРАЇНА

59

вул. Сагайдачного, 33,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.:
+38 044 3543040
Факс:
+38 044 3543041
e-mail: kiev.office@roche.com
www.roche.ua

Компанія «Рош» входить до числа провідних компаній світу в області фармацевтики і є
лідером в області діагностики in vitro і гістологічній діагностиці онкологічних захворювань.
Стратегія, спрямована на розвиток персоналізованої медицини, дозволяє компанії «Рош»
виробляти інноваційні препарати і сучасні засоби діагностики, які рятують життя пацієнтам,
значно продовжують і покращують якість їх життя.
Будучи одним з провідних виробників біотехнологічних лікарських препаратів,
спрямованих на лікування онкологічних, офтальмологічних і аутоімунних захворювань,
важких вірусних інфекцій, порушень центральної нервової системи і є піонером в області
самоконтролю цукрового діабету. Компанія приділяє особливу увагу питанням поєднання
ефективності своїх препаратів і засобів діагностики з зручністю і безпекою їх використання
для пацієнтів.
Компанія була заснована в 1896 році в Базелі, Швейцарія і на протязі вже більше 100
років вносить значний вклад в світову охорону здоров’я. Двадцять чотири препарати Рош,
в тому числі життєво важливі антибіотики, протималярійні та хіміотерапевтичні препарати,
включені до Переліку основних лікарських засобів ВООЗ.
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ROCHE UKRAINE

59

33, Sagaydachnogo St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 3543040
Fax:
+38 044 3543041
e-mail: kiev.office@roche.com
www.roche.ua

«Roche» is one of leading pharmaceutical companies in the world and is a leader in the
field of in vitro diagnostics and histological diagnosis of oncological diseases. A strategy for the
development of personalized medicine, allows Roche to produce innovative drugs and modern
diagnostic tools that save patients, significantly extend and improve the quality of their lives.
Being one of the leading manufacturers of biotechnological drugs for the treatment of cancer,
ophthalmic and autoimmune diseases, severe viral infections, central nervous system disorders
and pioneering in the field of diabetes self-control, the company pays special attention to the
combination of the effectiveness of their drugs and diagnostic tools with ease and safety of
their use for patients.
The company was founded in Basel, Switzerland in 1896, and for more than 100 years has
made a significant contribution to world health care. Twenty-four Roche drug, including vital
antibiotics, antimalarial and chemotherapeutic drugs included in the WHO Major Medicinal
Products List.
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СЕЛКОМ ЛТД
ТОВ

47

вул. Фонтанська дорога, 12/Г, кв. 49,
м. Одеса, 65009, Україна
Тел.:
+38 067 4881517
e-mail: selkom@ukr.net
www.chudesnik.ua
www.facebook.com/chudesnik.ua
www.instagram.com/chudesnik.ua

Компанія «СЕЛКОМ ЛТД» спеціалізується на виробництві продукції для краси і здоров’я,
яка заснована в 2008 році.
Ми пропонуємо тільки перевірений товар, який має всі відповідні сертифікати і
ліцензії.
Питання збереження краси і здоров’я турбують представниць жіночої статі.
Кожна дівчина мріє завжди виглядати бездоганно і намагається будь-якими методами
зробити мрію реальністю.
Ми допоможемо в цьому, наша компанія докладає максимум зусиль на створення і
вдосконалення своєї продукції.

113

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

SELKOM LTD
LLC

47

Fontanskaya road, 12 /G, apt. 49
Odessa, 65009, Ukraine
Phone:
+38 067 4881517
e-mail: selkom@ukr.net
www.chudesnik.ua
www.facebook.com/chudesnik.ua
www.instagram.com/chudesnik.ua

The company «SELKOM LTD» specializes in the production of products for beauty and
health which was founded in 2008.
We offer only a verified product that has all the relevant certificates and licenses.
The issues of preserving beauty and health are of concern to female representatives.
Every girl dreams of always looking perfect and tries by any means to make her dream a
reality.
We will help in this, our company makes every effort to create and improve its products.
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СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
Науково-практичний журнал

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ-ІВЕНТ»,
а/с №4, м. Київ, 03039, Україна
Тел.:
+38 044 2572727
e-mail: alexandra@professional-event.com
family-medicine.com.ua

Всеукраїнський науково-практичний журнал «Сімейна медицина» виходить з 1999
року.
Спеціалізоване науково-практичне видання «Сімейна медицина» призначене для
практикуючих лікарів різних спеціальностей: сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги,
терапевти, ендокринологи, кардіологи, ревматологи, психоневрологи, пульмонологи,
гастроентерологи, отоларингологи, дерматологи, інфекціоністи.
Основні теми публікацій: терапія, ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія,
кардіологія, алергологія, психоневрологія, дерматологія, пульмонологія, отоларингологія,
інфекційні хвороби, імунологія і вакцинопрофілактика, фармакологія.
Періодичність – 6 номерів на рік.
Тираж – 10 000 примірників
Підписний індекс – 89962
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Союз медицини та технології
ТОВ

28

пр. С.Бандери , 21,
м. Київ, 04073, Україна
Тел.:
+38 044 4903541
e-mail: smt@medtex.com.ua
www. medtex.com.ua

ТОВ «Союз медицини та технології» здійснює комплексне забезпечення державних і
приватних медичних установ сучасним медичним устаткуванням наступних виробників:
- КВО Медапаратура (Україна, м.Київ) – Рентгендіагностичні комплекси на два робочих
місця з можливістю виконання багатозрізової цифрової лінійної томографії на столі знімків
– ТОМОСИНТЕЗУ;
- ARCOM International (Італія) – Рентгенівські системи;
- IMAGO Radiology (Італія) – рентгенівські системи;
- DR TECH (Південна Корея) – детектори рентгенівського зображення;
- JUSHA (КНР) – медичні монітори для рентгенології та хірургії;
- VacuTec (Німеччина) – Дозиметри та Іонізаційні камери АЕС Sensor (експонометри)
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The Union of Medicine & Technologies
LTD

28

21, Stepan Bandera avenue,
Kyiv, 04073, Ukraine,
Phone/fax:
+38 044 4903541
e-mail: smt@medtex.com.ua
www. medtex.com.ua

«The Union of Medicine & Technologies», ltd provides complex provision of public and private
medical institutions with modern medical equipment from the following manufacturers:
- KUFP «Medaparatura» (Ukraine, Kyiv) – X-ray diagnostic systems RAD-type
with the possibility to perform multislice digital linear tomography on the image table
– Tomosynthesis;
- ARCOM International (Italy) – X-ray systems;
- IMAGO Radiology (Italy) – X-ray systems;
- DR TECH (South Korea) – flat panel detectors;
- JUSHA (China) – medical monitors for radiology and surgery;
- VacuTec (Germany) - dosage meters and ionization chambers AEC Sensor (exposure
meters).
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ТАКЕДА УКРАЇНА
ТОВ

62

вул. Солом’янська, 11,
м. Київ, 03110, Україна
Тел.:
+38 044 3900909
Факс:
+38 044 3902929
e-mail: info.ua@takeda.com
www.takeda.com

Компанія «Такеда» – це глобальна фармацевтична компанія, історія якої налічує більше
235 років. Наша місія – використовуючи передові інноваційні технології в галузі медицини
робити все можливе, щоб пацієнти у всьому світі відчували себе краще.
Компанія «Такеда» має представництва у понад 70 країнах світу: в Японії, Сполучених
Штатах Америки, країнах Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Лікарські засоби компанії можна придбати у більш
ніж 100 країнах.
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TAKEDA UKRAINE
LLC

62

11, Solomjanska St.,
03110, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 3900909
Fax:
+38 044 3902929
e-mail: info.ua@takeda.com
www.takeda.com

Takeda is a patient-focused, innovation-driven global pharmaceutical company that builds on
a distinguished 236-year history, aspiring to bring better health and a brighter future for people
worldwide.
The network of Takeda spans over 70 countries and regions worldwide, in Japan, the United
States, Europe, Latin America, Africa, the Middle East, and the Asia Pacific Region. Takeda’s
pharmaceutical products are marketed in around 100 countries worldwide, including partnerships
(marketing alliance partners).

119

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ТАНДЕМ+

65

проспект А.Поля, 50 Д,
м. Дніпро, 49054, Україна
Тел.:
+38 050 3201914,
+38 067 5671428
e-mail: fedsvet14@gmail.com,
fed@a-teleport.com
www.fedsvet.com.ua,
www.tandem-plus.com

Простий і ефективний спосіб знезараження повітря в медичних, офісних, житлових
приміщеннях, готелях, ресторанах, салонах краси, спортивних та навчальних закладах
в присутності людей – це використання бактерицидного рециркулятора повітря від
вітчизняного виробника «Тандем +», м. Дніпро. Очищення повітря відбувається безозоновою
бактерицидною лампою PHILIPS.

120

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ТЛМ
Тзов

4

вул. Саксаганського, буд. 133-А,
м. Київ, 01032, Україна
Тел.:
+38 096 1295073,
+38 044 3328778
e-mail: infotlmua@gmail.com
https://iminstrument.com/

ТОВ «ТЛМ» – Ексклюзивний офіційний представник і імпортер в Україні компаній:
GEISTER Medizintechnik GmbH; Hadeco, Inc.; Sinapi Biomedical; Голнит
Компанія GEISTER Medizintechnik GmbH є виробником хірургічних інструментів і
спеціалізується виключно на інструментах для кардіохірургії і нейрохірургії. Всі інструменти
виготовляються тільки на території Німеччини. Дата заснування: 1966 рік.
Hadeco, Inc. – японський виробник якісних і ефективних апаратів для флоуметрії з
досвідом більше 30 років.
Всі прилади орієнтовані на вимір швидкості і обсягу кровотоку за допомогою ефекту
Доплера. Використовуються в кардіохірургії, нейрохірургії, урології та ін.
Sinapi Biomedical – виробник високоякісних дренажних систем для грудної клітини,
урометрів та Балонних катетерів для тампонади матки з 2006 року.
Голнит – виробник високоякісного атравматичного шовного матеріалу, виробляє будь-яку
комбінацію типу / розміру голки і нитки, має широкий асортимент товару. Дата заснування:
1987 рік.
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TLM
LLC

4

133-А, Saksaganskogo str
Kyiv, 01032, Ukraine
Phone:
+38 096 1295073,
+38 044 3328778
e-mail: infotlmua@gmail.com
https://iminstrument.com/

TLM LLC is an exclusive official representative and importer in Ukraine of the following
companies: GEISTER Medizintechnik GmbH; Hadeco, Inc.; Sinapi Biomedical; Голнит GEISTER
Medizintechnik GmbH is a manufacturer of surgical instruments whic specializes exclusively in
instruments for cardiac surgery and neurosurgery. All tools are made only in Germany. Foundation
date: 1966.
Hadeco, Inc. (Japan) is a manufacturer of cost effective ultrasonic Dopplers over 30 years.
All devices are specialized to measure the speed and volume of blood flow with the help of
Doppler effect. They are used in cardio surgery, neurosurgery, urology, etc.
Sinapi Biomedical has been a manufacturer of high quality chest drainage systems, urometers
and balloon catheters for uterine tamponade since 2006.
Golnit is a manufacturer of high-quality atraumatic sutures, The company can produce any
combination of type / size of needle and thread, it has a wide range of goods as well.
Foundation date: 1987.
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УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ПОРТАЛ

Україна
Тел.:

+38 096 5797727;
+38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
med-ukraine.info

Портал присвячений висвітленню новітніх тенденцій та досягнень в галузі медицини.
Ресурс орієнтовано на широку аудиторію: від лікарів до звичайних читачів. Існує можливість
вибору новин за рубриками та слідкувати за ними через соціальні мережі та email-розсилку.
Особлива увага приділена реформуванню системи охорони здоров’я України.
Окремий розділ порталу присвячено медичним подіям: конференціям, семінарам,
виставкам.
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UKRAINIAN MEDICAL PORTAL

Ukraine
Phone:

+38 096 5797727;
+38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
med-ukraine.info

The portal is devoted to the latest trends and achievements of medicine.
The resource is aimed at a wide audience: from specialists to ordinary readers. It is
possible to select news by the rubrics and follow them on social networks and through emailsubscription.
Great attention is paid to reforming the health care system of Ukraine.
One of the sections of the portal is containes a list of medical events: conferences, seminars,
exhibitions.
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ФАРМА ПЕРСОНАЛ

вул. Микільсько-Слобідська, 2Б, оф. 180.,
м. Київ, 02002, Україна
Тел.:
38 044 5173489
e-mail: office@ph-p.com.ua
www.pharma-personnel.com.ua

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» - перше спеціалізоване агентство в Україні. «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
надає комплекс кадрових послуг для медичного та фармацевтичного бізнесу.
Основа нашої політики. Головним і вирішальним принципом роботи нашого агентства
є спеціалізація. Всі наші консультанти з підбору персоналу мають досвід роботи в
фармбізнесі. Глибинне знання професійних вимог до кандидатів, потреб клієнтів, а також
особливостей ринку дозволяє нашим консультантам більш ефективно вирішувати завдання,
що стоять перед ними.
Послуги «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»:
- Пошук та підбір персоналу для медичного і фармацевтичного ринку;
- Оцінювання персоналу;
- Аутстафінг (залучення позаштатних працівників);
- Аутсорсінг (лізинг) персоналу;
- Огляд заробітних плат та компенсаційних пакетів;
- Дослідження ринку праці;
- Робота зі студентами-випускниками медичних та фармацевтичних ВУЗів;
- Організація проведення тренінгів для HR-спеціалістів;
- Аутплейсмент (працевлаштування працівників, звільнення яких заплановано)
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PHARMA PERSONNEL

2B, Mykilsko-Slobidska Str., of.180,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5173489
e-mail: office@ph-p.com.ua
www.pharma-personnel.com.ua

«PHARMA PERSONNEL» is the first specialized pharmaceutical recruitment agency
in Ukraine. «PHARMA PERSONNEL» provides complex of staff services for medical and
pharmaceutical businesses.
The main principle of «PHARMA PERSONNEL» agency is specialization. All our recruitment
consultants have practical experience in a pharmaceutical business. Deep knowledge of the
professional requirements to candidates, clients’ needs and features of the pharmaceutical
market allows our consultants to work more effectively.
«PHARMA PERSONNEL» services:
- Search and selection of personnel for medical and pharmaceutical market
- Staff assessment;
- Out-staffing;
- Outsourcing (personnel leasing);
- Salary and remuneration survey;
- Research of the labor market;
- Outplacement;
- Providing of trainings for HR-specialists

126

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

Фіто Фарма
ПП «Вікторія»

51

вул. Велика Житомирська, 40, оф. 1
м. Київ, 04053, Україна
Тел.:
+38 044 5026033,
e-mail:sales@victoriafito.com
www.victoriafito.com

Торгові марки:
Fito, Natur Boutique
Фітопрепарати Fito виробництва Fito Pharma (В’єтнам). Fito – це препарат східної
медицини, складені за древніми прописами та виготовлені за традиційними методами
обробки з високоякісної сировини в умовах всесвітнього стандарту якості щодо
фармацевтичних засобів GMP.
ПП Вікторія є дистрибьютором фітопрепаратів Fito, а також іншої натуральної та
органічної продукції.
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Fito Pharma
PE «Victoria»

51

04053, Ukraine, Kyiv
Velyka Zhytomyrska street, 40, office 1
Phone:
+38 044 5026033,
e-mail:sales@victoriafito.com
www.victoriafito.com

Trademarks: Fito, Natur Boutique
Fito Pharma (Vietnam) products are natural herbal remedies of oriental medicine, compiled
by ancient specifications and made by traditional methods of processing from high quality raw
materials in terms of worldwide quality standard on pharmaceutical GMP.
PP Victoria is an exclusive distributor of Fito Pharma products, as well as other natural and
organic products.

128

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ХЛР
ТОВ

31

вул. Січових Стрільців, 8,
м. Бровари, Kyiv region, 07400, Україна
Тел.:
+38 067 2404196
Тел./Факс:
+38 044 4944334
e-mail: med@hlr.ua
med.hlr.ua
www.instagram.com/p/CLT-TmHlIU7/?igshid=1da9eb7702483
facebook https://www.facebook.com/chemlaborreactiv/

Представлені торгові марки: Mindray, Creative Medical, Carewell, Lepu Medical
Практичні рішення для медичних закладів та клініко-діагностичних лабораторій
Понад 300 000 найменувань продукції на власному складі:
- Обладнання для КДЛ
- Медичне обладнання;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
Гнучке ціноформування через прямі договори з провідними виробниками.
Швидка доставка по Україні власним транспортом та кур`єрськими службами.
10 000 постійних клієнтів в Україні.
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HLR
LLC

31

8, Sichovykh Striltsiv Str.,
07400, Brovary, Ukraine
Phone:
+38 067 2404196
Phone/Fax:
+38 044 4944334
e-mail: med@hlr.ua
med.hlr.ua
www.instagram.com/p/CLT-TmHlIU7/?igshid=1da9eb7702483
facebook https://www.facebook.com/chemlaborreactiv/

Solutions for laboratories.
Specialized solutions for labs of different branches.
The range of 300,000 products at the own stock:
- Equipment for laboratory;
- Medical equipment;
- Consumables (reagents and laboratory glassware).
Flexible pricing system through direct contracts with leading manufacturers;
Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier services.
Over 10 000 permanent clients in Ukraine.
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ЮК ДИСТРИБЬЮШН
ТОВ

26

вул. Дорогожицька, 1,
м. Київ, 04119, Україна
Тел.:
+38 044 5900943
www.longevita.ua
www.facebook.com/Longevita.ua

Компанія «ЮК Дистрибьюшн» – є офіційним дистриб’ютором виробів медичного
призначення та товарів для здоров’я. В портфелі компанії представлені продукти торгових
марок LONGEVITA, ARMOR (Туреччина), VITERA, Norditalia (Італія).
Компанія «ЮК Дистрибьюшн» пропонує якісні та доступні вимірювачі артеріального
тиску, глюкометри, інгалятори, медичний текстиль – бандажі, корсети та компресійний
трикотаж, товари для здоров’я – біологічно активні добавки Валерин Кардіо, Лактузан,
Ендонорм, Мастолек, Лайфенол, Діабетекс Баланс та Фолій Плюс.
Вся продукція, що є в портфелі компанії ЮК Дистрибьюшн, пройшла державну
реєстрацію в МОЗ Україна, отримала позитивні результати випробувань в державних
органах стандартизації, метрології та сертифікації.
Компанія «ЮК Дистрибьюшн» – це команда професіоналів, яка розробляє індивідуальні
програми співпраці з кожним клієнтом, надає маркетингову підтримку і пропонує дійсно
вигідні умови співпраці орієнтуючись на потреби клієнтів та їхні плани розвитку.
«ЮК Дистрибьюшн»– це стабільність, якість та сервіс. Приєднуйтесь до кола наших
клієнтів!
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YK DISTRIBUTION
LLC

26

1, Drogogycka Str.,
04119, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5900943
www.longevita.ua
www.facebook.com/Longevita.ua

YK Distribution company is national distributor of medical and health products. The portfolio
includes the products of LONGEVITA, ARMOR (Turkey), VITERA, Norditalia (Italy) brands.
YK Distribution offers high-quality and affordable blood pressure monitors, glucometers,
inhalers, medical textiles – bandages, corsets and compression knitwear, health products
- biologically active additives Valerin Cardio, Laktuzan, Endonorm, Mastoleck, Layphenol,
Diabeteks Balance and Foliy Plus.
All products, which are in the YK Distribution portfolio, passed the state registration in
the Ministry of Health of Ukraine, received positive results of tests in state authorities of
standardization, metrology and certification.
YK Distribution is a team of professionals who develop individual customer cooperation
programs, provide marketing support and offer truly beneficial terms of cooperation, focusing
on customer needs and their development plans.
YK Distribution is the stability, quality and service.
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РЕКЛАМНА КаМПАНІЯ

РЕКЛАМА НА РАДІО:
-	Радіо «Люкс» (м. Львів та Львівська обл., )
-	Радіо ФМ Галичина (м. Львів та Львівська обл., м. Тернопіль та Тернопільська обл.,
м. Луцьк та Волинська обл., м. Рівне та Рівненська обл.)
-	Радіо «Західний полюс» (м. Івано-Франківськ)

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
-

5-ий канал

SMS РОЗСИЛКА:
-

sms розсилка на понад 10000 номерів потенційних відвідувачів виставки «ГалМЕД»

ЕMAIL РОЗСИЛКА:
-

7 email розсилок на понад 12000 потенційних відвідувачів виставки «ГалМЕД»

Cаll Centе:
-

продзвін потенційних відвідувачів виставки «ГалМЕД»

Поліграфія:
-

запрошення

-

програма

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
-

3 рекламні установки в центральній частині Львова

Спеціалізована преса:
«Здоров’я України ХХІ сторіччя»
«Практика управління медичним закладом»
«Журнал заступника головного лікаря»
«Журнал головної медичної сестри»
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журнал
журнал
журнал
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«Сімейна медицина»
«Репродуктивне здоров`я жінки»
«Перинатологія и педіатрія»
«Практикуючий лікар»
«Журнал Неврології ім. Б.М. Маньковського»
«Ендокринологія»
«Акушерство. Гінекологія. Генетика»
«Терапія»
«Современная фармация»
«Medicina bolu»
«Perioperaciina Medicina»
«Алергія у дитини»
«Народне здоров’я»
«Alma Mater»

журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журнал
журна
газета Українського лікарського товариства
газета

Спеціалізовані інтернет-ресурси:
www.galexpo.com.ua/galmed
health-ua.com
kiai.com.ua
rpht.com.ua
d-l.com.ua
mazg.com.ua
mazm.com.ua
neuronews.com.ua
e.med-info.net.ua
e.med-sestra.com
med-expert.com.ua
medknyha.com.ua
www.meduniv.lviv.ua
modern-pharmacy.com.ua
doctorthinking.org
zdorov-info.com.ua
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itmed.org
farmakosha.com
www.medvestnik.com
medqueen.com
pharma-personnel.com.ua
ult.lviv.ua
www.prostodoctor.com.ua
med-ukraine.info
www.obozrevatel.com/health
medo.com.ua
bulmedica.bg
www.ivaccinesconference.com

ПІДТРИМКА В МЕРЕЖІ INTERNET:
infomisto.com
www.032.ua
profbook.com.ua/medycyna
news.kompass.ua
priceua.com
moemisto.ua/lviv
www.lvivconvention.com.ua
lcci.com.ua
agroc.com.ua
worldexpo.pro
jobsearchuniverse.com
afisha.lviv.ua
mydim.ua
ua.all.biz
2event.com
allevents.in
www.bestrade.co
www.expoinukraine.org
135

Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

РЕКЛАМНА КаМПАНІЯ

Спеціалізовані facebook-спільноти:
facebook.com/groups/1755936958006277
facebook.com/groups/2458269001123378
facebook.com/Сільська-Медицина-1711665898906385
facebook.com/suchasnamed
facebook.com/groups/1884565641554856
facebook.com/groups/1663381727323535
facebook.com/groups/likarvtorynky
facebook.com/groups/880462142028368
facebook.com/groups/gr.medwebinar.rus
facebook.com/groups/105617553263896
facebook.com/INgeniusUA
facebook.com/DoctorsForEBM
facebook.com/MedReform
facebook.com/dochelper.info
facebook.com/PerioperativeMedicineJournal
facebook.com/RehabTeamUA
facebook.com/PAINMedicineJournal
facebook.com/groups/medical.tourism1
facebook.com/groups/medical.event
facebook.com/professionalplatforms
facebook.com/groups/231896687341975
facebook.com/groups/aam.com.ua
facebook.com/groups/Events.med
facebook.com/groups/573354296372063
facebook.com/groups/1582523848630924
facebook.com/groups/lutsk.medicina
facebook.com/groups/1398023263833099
facebook.com/groups/BrovaMed
facebook.com/medicine.chernihiv
facebook.com/groups/484536525431914
facebook.com/groups/1678093149130673
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facebook.com/Рада-молодих-лікарів-Львівщини-227770294368794
facebook.com/alpvin2011
facebook.com/groups/673607909451048
facebook.com/ukrlikari
facebook.com/aliucom
facebook.com/groups/999303236831416
facebook.com/groups/144624979565580
facebook.com/groups/medicina.kiyv
facebook.com/groups/510045642734639
facebook.com/groups/1358464151024608
facebook.com/groups/468274174003438
facebook.com/mednews.ua
facebook.com/groups/330613427684019
facebook.com/groups/likari.rivne
facebook.com/groups/191941864673822
facebook.com/hromadahealthcare
facebook.com/groups/reform.familydoc
facebook.com/zhinochyy.likar
facebook.com/groups/KZdorove
facebook.com/Ginekolog.UMG
facebook.com/КОКЛ-Алергологія-Пульмонологія-Ревматологія-369046889951944
facebook.com/Педіатрія-і-алергологія-238420810433470
facebook.com/allergiy.net
facebook.com/AllergyInUA
facebook.com/journal.kiai
facebook.com/groups/222836164933921
facebook.com/groups/1151052574990817
facebook.com/ivr.ua
facebook.com/groups/498351673670280
facebook.com/ngogarua
facebook.com/Физическая-реабилитация-и-восстановление-после-травм-и-операций1400475840257036
facebook.com/orthotrauma
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facebook.com/groups/118229485008879
facebook.com/groups/782347451952115
facebook.com/groups/svitlab.magazine
facebook.com/groups/1990315604627556
facebook.com/groups/848168508614966
facebook.com/groups/nevrolog.osteopat
facebook.com/D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D
0%B8%D1%8F-Neurology-1410805692556711
facebook.com/neurology.in.ua
facebook.com/groups/aru.ua
facebook.com/associationofradiologists
facebook.com/groups/1524155184348558
facebook.com/groups/464231160658326
facebook.com/OHMATDYTLVIV
facebook.com/emergencyhospitall
facebook.com/TMKL3
facebook.com/КНП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова-952556664772017
facebook.com/Комунальна-3-тя-міська-клінічна-лікарня-м-Львів-644541862330046
facebook.com/zhovkvacrl
facebook.com/groups/1687082531536485
facebook.com/
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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.

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®
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