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ПрОграМа рОБОти

              XІІІ міжнародної виставки-ярмарку 
              «галМЕД: здоров’я та довголіття - 2007»
              та Першої спеціалізованої експозиції
               «Ярмарок оптики»

 18 квітнЯ 2007 рОку, сЕрЕДа
11.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки,  
  поселення в готелі, оформлення виставкових  
  стендів

 19 квітнЯ 2007 рОку, ЧЕтвЕр
10.00 урочисте відкриття Хііі міжнародної  
  виставки-ярмарку «галМЕД: здоров’я та  
  довголіття - 2007» та Першої спеціалізованої  
  експозиції «Ярмарок оптики»
10.30 – 11.30 Прес-конференція з нагоди відкриття  
  виставки-ярмарку

Місце проведення: кафе Палацу мистецтв 
 (вул. Коперника, 17)

науково-практична конференція «інтеграція  
народної і нетрадиційної медицини в  систему 
підготовки лікаря загальної  практики. сімейна 
медицина – запорука  здоров’я»

 
 і ПлЕнарнЕ засіДаннЯ (��00-1400)

Головуючі: Мусієнко А. В., заступник Міністра  
 охорони здоров’я України
 Гарник Т.П., д.м.н., професор 
 (м. Київ)
 Заремба Є.Х., д.м.н., професор 
 (м. Львів)
Секретар:  Герцюк Т.І., к.біол.н., доцент 
 (м. Київ)
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв 
 (вул. Коперника, 17)

11.00 Вітальне слово заступника голови Львівської  
  облдержадміністрації.

Пітко Я.М.
11.10 Роль і місце лікаря загальної практики в  
  сучасному суспільстві.

Мусієнко А. В., заступник Міністра охорони здоров’я 
України

11.25 Перспективи та досвід впровадження сімейної  
  медицини у Львівській області

Пошивак Т. П., заступник начальника Головного 
управління охорони здоров’я ЛОДА
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ПрОграМа рОБОти

11.35 Інтеграція народної і нетрадиційної медицини  
  в систему охорони здоров’я. Алгоритм  
  впровадження елективних курсів з НіНМ в  
  систему підготовки фахівців на додипломному  
  і післядипломному рівні освіти у ВМНЗ.

Гарник Т.П., д.м.н, проф. (м. Київ)
11.50 Інтеграція викладання народної і нетрадиційної  
  медицини в загальну систему підготовки лікаря  
  загальної практики – сімейної медицини.

Кулемзіна Т.В., д.м.н, проф. (м. Донецьк)
12.10 Перспективи впровадження народної і  
  нетрадиційної медицини в систему медичного  
  забезпечення населення. 

Поканевич В.В., к.м.н., доц. (м.Київ)
12.30 Кава-брейк.
12.55 Основні методи скринінг-діагностики та  
  напрямки лікування із застосуванням методів  
  нетрадиційної медицини на етапі первинної  
  ланки медичної допомоги.

Мачерет Є.Л., член-кореспондент АМН України, 
Коваленко О.Є, к.м.н., доц. (м. Київ)

13.20 Основи традиційної медицини В’єтнаму  
  – запорука здоров’я та здорового способу  
  життя.

Степаненко В.В., к.м.н., доцент (м. Київ)
13.40 Наукові основи мануальної терапії

Андріюк Л.В., д.м.н., проф. (м. Львів)
14.00 – 15.00 Перерва

 

 іі ПлЕнарнЕ засіДаннЯ (��00-1700).
Головуючі: Чекман І.С., член-кореспондент 
 НАН і АМНУ
 Андріюк Л.В., д.м.н., професор
Секретар:  Семенова С.В.
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

15.00 Лікування серцево-судинних захворювань  
  фітотерапевтичними засобами в практиці  
  сімейного лікаря.

Чекман І.С., член-кореспондент НАН і АМНУ (м. Київ)
15.20 Досвід комбінованого застосування гомеопатії  
  та рефлексотерапії в лікуванні вегето-судинних  
  дистоній. 

Кулемзіна Т.В., д.м.н, проф.,
Самара Є.Ю.,
Таран С.С., к.м.н, доцент (м. Донецьк)

ПрОграМа рОБОти

15.40 Психовегетативні порушення та можливості  
  їх корекції препаратами рослинного походження  
  в загальній лікарській практиці.

Лисенко Г.І., д.м.н., проф.,
Маяцька О.В., аспірант (м. Київ)

16.00 Інформаційні біорезонансні технології  
  моніторингу здоров’я, діагностики і ефективності  
  оздоровлення в практиці сімейного лікаря.

Кобилянська Р.М.,
Кобилянський В.Я. (м. Київ)

16.20 Використання Омега-3 ПНЖК в період ранньої  
  реабілітації хворих на інфаркт міокарда в  
  поєднанні із цукровим діабетом ІІ типу.

Шкала Л. В.,
Соніна О.В. (м. Луганськ)

16.40 Обговорення доповідей. Дискусія.

  стЕнДОві ДОПОвіДі
Місце проведення: хол другого поверху Палацу 
мистецтв (вул. Коперника, 17)

1. Використання фітозасобів в лікування  цукрового 
діабету ІІ типу. 

Конечна Р.Т., аспірант (м. Львів)
2. Фітозасоби в комплексній терапії артеріальної  
гіпертензії.

Білозір М.І., аспірант (м. Львів).
3. Порівняльна характеристика біологічно  активних 
сполук лікарських рослин родини Urtica  ceal в 
контексті фармакогностичного  вивчення.

Петрищева В.О., асистент (м. Київ)
Кисличенко В.С., д.фармац. н., професор (м. Харків)
Журавель І.О., к.фармац.н., доцент (м. Харків)
Нещерет О.І., аспірант (м. Харків)

4. Вивчення фармакологічної дії лікарських  засобів 
рослинного походження та їх  впровадження в 
медичну практику при  захворюваннях печінки та 
цукровому діабеті ІІ  типу

Білоусова І.В., асистент, (м. Київ)
Гарник Т.П., д.мед.н., проф. (м. Київ)

5. Магічні властивості ефірних олій
Загоруєва Л.Л., к.м.н., доцент (м. Харків).

10.00 – 18.00 Презентація фірм, торгових марок,  
  майстер-класи (на виставкових стендах).
18.00 Закінчення роботи виставки.
19.30 Офіційний прийом з нагоди відкриття  
  виставки
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 20 квітнЯ 2007 рОку, П’ЯтниЦЯ
10.00 Початок роботи виставки.
10.00 – 13.00 Продовження роботи науково-  
  практичної конференції «інтеграція народної  
  і нетрадиційної медицини в систему  
  підготовки лікаря загальної практики.  
  сімейна медицина – запорука здоров’я».
  

 сЕкЦійнЕ засіДаннЯ (��00-1400)
Головуючі: Андріюк Л.В., д.м.н., професор
Кулемзіна Т.В., д.м.н., професор
Загоруєва Л.Л., к.м.н., доцент
Секретар: Мацько Н.В. к.м.н., доцент 
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв 
 (вул. Коперника, 17)

10.00 О с о бл и во с т і  в и к о р и с та н н я  м етод і в   
  нетрадиційної медицини в клінічній практиці.

Семенова С.В., асистент (м. Львів)
10.20 Застосування методів рефлексотерапії  
  при лікуванні різних проявів хвороби хребта та  
  неврологічних проявів остеохондрозу

Мацько Н.В., к.м.н., доцент (м. Львів)
10.40 Комплексна немедикаментозна терапія при  
  синдромі вертебро-базилярної недостатності.

Лабінський А.Й., к.м.н., доцент (м. Львів)
11.00 Ефективність використання вакумультрафоно- 
  фореза лікарських сумішей у дітей з хронічним  
  гастродуоденітом на етапі реабілітації

Попік Г.С. д.м.н., проф., Шишкіна Н.В., Паненко А.В. (м. 
Одеса)

11.20 Ефективність застосування антигомотоксичних  
  препаратів в практиці сімейного лікаря при  
  деяких захворюваннях внутрішніх органів

Чопей І.В. д.м.н., проф.,
Панас С.В. заслуж. лікар України (м. Ужгород)

11.40 Кава-брейк
12.00 Застосування Су-Джок терапії при патологічному  
  клімаксі у жінок

Грабоус О.В., асистент (м. Львів)
12.20 Корекція дисліпідемій продуктами бджільництва  
  в умовах роботи сімейного лікаря.

Чухрієнко Н.Д., д.м.н, проф. (м. Дніпропетровськ)
12.40 М’які техніки мануальної терапії.

Гнідан О.І. (м. Львів)
13.00 Закінчення другого дня роботи конференції.

ПрОграМа рОБОти

  МайстЕр-класи
Головуючі: Лабінський А.Й., к.м.н.,  доцент
 Загоруєва Л.Л., к.м.н., доцент
Секретар: Гнідан О.І.
Місце проведення: хол другого поверху Палацу 
 мистецтв (вул. Коперника, 17)

14.00 Майстер-клас з апітерапії і гірудотерапії.
Лабінський А.Й., доц. (м. Львів)

15.00 Майстер-клас з мануальної терапії та  
  масажу

Гнідак О.І. (м. Львів)
16.00 Майстер-клас з ароматерапії та фітотерапії

Загоруєва Л.Л., доц. (м. Харків)
Степаненко В.В., доц. (м. Київ)

17.00 Майстер-клас. вивчення космічних біоритмів  
  та їх вплив на психоемоційний стан  
  людини

Осипенко О.Д., психолог (м. Київ)

 
  ПрЕзЕнтаЦіЯ навЧалЬнОгО курсу  
  «ОПтик-ДисПЕнсЕр»
13.00 – 14.00 анатомія ока і фізіологія бачення  
  людини: сучасний погляд

Ґудзь А.С., доцент, завкафедри офтальмології ЛНМУ 
ім. Данила Галицького

16.00 – 17.00 Основи геометричної і фізичної оптики  
  при зовнішній корекції зору

Стадник В.Й., доктор фізико-математичних наук, 
кафедра експериментальної фізики ЛНУ ім. І.Франка
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

16.00 нагородження  переможців конкурсу 
  «на кращу  експозицію»

Місце проведення: хол першого поверху Палацу  
 мистецтв (вул. Коперника, 17)

18.00 – 19.00 круглий стіл «Оптика в україні:  
  проблеми і перспективи» 

Медіатор: Сеник О.І., президент Асоціації оптиків 
України
Місце проведення: кафе Палацу мистецтв 
 (вул. Коперника, 17)

10.00 – 18.00 Презентація фірм, торгових марок,  
  майстер-класи (на виставкових стендах)
18.00 Закінчення роботи виставки
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 21 квітнЯ 2007 рОку, суБОта
10.00 Початок роботи виставки
10.00 – 13.00 курс лекцій «нетрадиційні методи  
  лікування в практиці сімейного лікаря»

Головуючі:  Гарник Т.П., д.м.н., проф., голова 
 комітету з питань народної і  
 нетрадиційної медицини МОЗ 
 України 
 Заремба Є.Х., академік АН ВШУ,  
 д.м.н., професор
 Андріюк Л.В., д.м.н., професор
 Коваленко В.В., доц., к.м.н.
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв 
 (вул. Коперника, 17)

10.00 Субклінічний гіпотиреоз як фактори ризику  
  ішем ічно ї  хвороби  серця  у  ж інок  в  
  клімактеричному періоді в практиці сімейного  
  лікаря»

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф., 
Шатинська-Мицик І.С., асистент
Рибак О.С., клінічний ординатор

10.15 Застосування магнітотерапії при стабільній  
  стенокардії, поєднаної із цукровим діабетом ІІ  
  типу у практиці сімейного лікаря

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф.
Рибак О.С., клінічний ординатор
Шатинська-Мицик І.С., асистент

10.30 Роль продукції компанії „Наша марка» в  
  практиці сімейного лікаря

Коваленко В.В., доц., к.м.н. (Харків)
10.45  Магнітотерапія і тредуктан MR як метод корекції  
  вегетативної дисфункції у хворих з артеріальною  
  гіпертензією у практиці сімейного лікаря

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф.
Петрик О.М., клінічний ординатор
Заремба-Федчишин О.В., к.м.н., асистент

11.00 Ендогенне дихання поєднане з олією амаранту  
  комплексному лікуванні хворих з синдромом  
  діабетичної стопи

Павловський М.П., член-кореспондент АМН України, 
д.м.н., проф.
Заремба В.С., к.м.н.

11.15 Застосування олії амаранту для лікування  
  шкірних уражень при системних захворювань

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф.,
Волошиновська С.Й., к.м.н., доц.,
Заремба О.В., магістр
Була М.С., лікар

ПрОграМа рОБОти

11.30 Вплив олії амаранту на перекисне окислення  
  ліпідів та антиоксидантний захист у хворих на  
  стенокардію

Заремба-Федчишин О.В., к.м.н., асистент
Заремба О.В., магістр
Капустинський О.О., лікар

11.45 Методи немедикаментозної корекції дисфункції  
  щитоподібної залози у хворих з ІХС у практиці  
  сімейного лікаря

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф., 
Волошиновська С.Й., к.м.н., доц.,
Макар О.Р., асистент

12.00 Дисплазія сполучної тканини: симптомалогія,  
  кл ін іка  та  немедикаментозн і  методи  
  лікування

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф.
Зімба О.О., магістр
Волошиновська С.Й., к.м.н., доц.

12.10 Застосування кораксану в поєднанні з олією  
  насіння льону у хворих на стенокардію

Заремба Є.Х., академік АН ВШУ, д.м.н., проф.
Кушнір З., лікар

12.20 Сингеєнтно-киснева терапія для лікування  
  діабетичної стопи

Павловський М.П., член-кореспондент АМН України,  
д.м.н., проф.
Заремба В.С., к.м.н.
Котик Ю.А., лікар
Федчишин Н.Р., асистент

12.30 Застосування полізимів в практиці сімейного  
  лікаря

Заремба-Федчишин О.В., к.м.н., асистент
Заремба О.В., к.м.н.
Федчишин Н.Р., асистент

12.40 Вплив гіпермагітного поля на переокисне  
  окислення ліпідів і антиоксидантний захист у  
  хворих з хронічною серцевою недостатністю

Бесєдіна А.С., аспірант

12.50 Комплекне лікування хронічного гепатиту  
  шляхом застосування СКЕНАР-терапії та 
  Су-Джок терапії

Величко Л.М., доцент
Іжицька Н.В., асистент
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ПрОграМа рОБОти

13.00 Завершення курсу лекцій «Нетрадиційні методи  
  лікування в практиці сімейного лікаря»
13.00 – 14.00 Презентація цифрових вимірювачів  
  артеріального тиску фірми «Ей енд Ді,  
  Японія»

Мороз Т., представник фірми «Ей енд Ді, Україна»
10.00 – 18.00 Презентація фірм, торгових марок,  
  майстер-класи (на виставкових стендах)
18.00 Завершення роботи виставки.
18.00 – 23.00 Демонтаж виставкових експозицій та  
  вивіз експонатів

work proGraM

  of the ХІІІ International fair-exhibition 
  «GalMED: Health and Longevity -2007»  
  and the First specialized exposition 
  «optics Fair» 

 ApriL 18, 2007, WEDnEsDAy
11.00 – 20.00 Arrival and registration of exhibition  
  participants, hotel accommodation, exhibition  
  stands construction

 ApriL 19, 2007, THursDAy
10.00 Ceremonial opening of the Хііі international 
  fair-exhibition «GalMED: Health and Longevity  
  -2007» and the First specialized exposition 
  «optics Fair»
10.30 – 11.30 press conference on the occasion 
  of the exhibition opening

 Venue: café of the Lviv Palace of Arts 
 (17, Kopernyka St.)

Scientific and practical conference «integration 
of complimentary and alternative medicine into the 
system of a general practitioners’ training. Family 
medicine – a pledge of health» 

 THE і pLEnAry MEETinG (1100-1400)
Chairmen: А. V. Musiyenko, Deputy Minister 
 of Health of Ukraine
 Т.P. Garnyk, M.D., professor (Kyiv)
 Ye.Kh. Zaremba, M.D., professor (Lviv)
Secretary:   Т.І. Gertsyuk, Candidate of Biology,  
 associate professor (Kyiv) 
Venue: conference hall of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyka St.) 

11.00 Ya.M. Pitko, Deputy Head of Lviv Region State  
  Administration’s speech of welcome 
11.10 Role and place of a general practitioner in modern  
  society

А. V. Musiyenko, Deputy Minister of Health of Ukraine 
11.25 Prospects and experience of family medicine  
  implementation in Lviv region

T.P.Poshyvak, Deputy Head of the Main Department 
of Health of Lviv Region State Administration

11.35 Integration of complimentary and alternative  
  medicine into the healthcare system. Algorithm  
  of the elective course of complimentary and  
  alternative medicine implementation into the  
  system of specialists training on the pre- and 
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  postdiploma level of education in Higher Medical  
  Educational Institutions.

Т.P. Garnyk, M.D., professor (Kyiv)
11.50 Integration of  complimentary and alternative  
  medicine teaching into the general system of 
  a general practitioner or a family doctor training

T.V. Kulemzina, M. D., professor (Donets’k)
12.10 Prospects of complimentary and alternative  
  medicine implementation into the system 
  of medical provision

V.V. Pokanevych, Candidate of Medicine, 
associate professor (Kyiv)

12.30 Coffee break
12.55 Main methods of screening diagnostics and  
  directions of treatment with application of  
  alternative medicine methods at the stage of the  
  primary medical aid link

Ye.L. Macheret, corresponding member of the Association 
of Medical Sciences of Ukraine,
O.Ye. Kovalenko, Candidate of Medicine, associate 
professor (Kyiv)

13.20 Principles of traditional medicine in Vietnam – 
  a pledge of health and healthy life-style

V.V. Stepanenko, Candidate of Medicine, associate 
professor (Kyiv)

13.40 Scientific bases of manual therapy
L.V.Andriyuk, M.D., professor (Lviv) 

14.00 – 15.00 Break

  THE іі pLEnAry MEETinG (1500-1700)
Chairmen: I.S. Chekman, corresponding member 
 of National Academy of Sciences and 
 Academy of Medical Sciences  
 of Ukraine 
 L.V.Andriyuk, M.D., professor 
Secretary:  S.V. Semenova
Venue: conference hall of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyka St.)

15.00 Treatment of cardiovascular diseases with  
  phytotherapical means at a family doctor’s  
  practice.  

I.S. Chekman, corresponding member of National Academy 
of Sciences and Academy of Medical Sciences of Ukraine 
(Kyiv)

15.20 Experience of combined application of homeopathy  
  and reflex therapy at treatment of vegetovascular  
  dystonia

T.V. Kulemzina, M.D., professor; Ye.Yu. Samara; S.S. 
Taran, Candidate of Medicine, associate professor 
(Donets’k)

work proGraM

15.40 Psycho-vegetative disturbances and possibilities  
  of their correction with preparations of vegetable  
  origin at general doctor’s practice

H.I. Lysenko, M.D., professor; O.V. Mayats’ka, postgraduate 
student (Kyiv)

16.00 Information bioresounance technologies of health  
  monitoring, diagnostics and improvement of health  
  efficiency at a family doctor’s practice

R.M. Kobylyans’ka, V.Ya. Kobylyans’kyy (Kyiv)
16.20 Application of Omega-3 at the period of early  
  rehabilitation of patients with myocardial infarction  
  and the ІІ type diabetes mellitus

L.V. Shkala, O.V. Sonina (Lugans’k)
16.40 Discussions of the reports

 
  StanD rEportS

Venue: hall on the 2nd floor of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyka St.)

1. Use of phytoremedies in the ІІ type diabetes mellitus 
treatment.

 R.T. Konechna, postgraduate student (Lviv)
2. Phytoremedies in complex therapy of arterial 
hypertension.

M.I. Bilozir, postgraduate student (Lviv)
3. Comparative characteristics of biologically active 
compositions of herbs of Urtica ceal family in the context 
of pharmacognostical studying 

V.O. Petryshcheva, assistant (Kyiv)
V.S. Kyslychenko, Doctor of Pharmacy, professor (Kharkiv)
I.O. Zhuravel’, Doctor of Pharmacy, associate professor 
(Kharkiv)
O.I. Neshcheret, postgraduate student (Kharkiv)

4. Studying of pharmacological action or vegetable origin 
remedies and their implementation into medical practice 
in case of liver diseases and ІІ type diabetes mellitus.

I.V. Bilousova, assistant (Kyiv)
T.P. Garnyk, D.M., professor (Kyiv)

5. Magic properties of ethereal oils. 
L.L. Zagoruyeva, Candidate of Medicine (Kharkiv)

10.00 – 18.00 Presentation of companies, trade marks,  
  master classes (on exhibition stands)
18.00 Termination of the exhibition work 
19.30  Official reception on the occasion of the exhibition  
 opening
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 ApriL 20, 2007, FriDAy
10.00 Beginning of the exhibition work
10.00 – 13.00 Continuation of the scientific and  
  practical  conference «integration of  
  complimentary and alternative medicine into  
  the system of a general practitioners’ training.  
  Family medicine – a pledge of health»

  
  SECtional MEEtinG (��00-1400)

Chairmen:  L.V. Andriyuk, M.D., professor
 T.V. Kulemzina, M.D., professor
 L.L. Zagoruyeva, associate professor
Secretary: N.V. Mats’ko, Candidate of Medicine, 
 associate professor 
Venue: conference hall of the Lviv Palace of 
 Arts (17, Kopernyka St.) 

10.00 Peculiarities of the methods of non-traditional  
  medicine application at clinical practice

S.V. Semenova, assistant (Lviv)
10.20 Application of methods of reflexotherapy in  
  treatment of different signs of backbone diseases  
  and neurologic signs of osteochondrosis

N.V. Matsko, Candidate of Medicine, associate professor 
(Lviv)

10.40 Complex drug therapy at  syndrome of  
  vertebrobasilar insufficiency

A.Y. Labinskyy, Candidate of Medicine, associate professor 
(Lviv)

11.00 Vacuumphonophoresis of doctor’s mixtures  
  efficiency at treatment of children with chronic  
  gastroduodenitis at the stage of development

H.S. Popik, M.D., professor;
N.V. Shyshkina;
A.V. Panenko (Odesa)

11.20 Anti-homotoxic preparations efficiency at a family  
  doctor’s practice at some diseases of inner  
  organs

I.V.Chopey, M.D., professor
S.V. Panas, Honored doctor of Ukraine (Uzhgorod)

11.40  Coffee break
12.00 Su-Jock therapy application at women’s pathologic  
  climacteric 

O.V. Grabous, assistant (Lviv) 
12.20 Correction of dislipoidemia by the products of  
  apiculture at a family doctor’s practice

N.D. Chukhriyenko, M.D., professor (Dnipropetrovs’k)

work proGraM

12.40 Soft technology of manual therapy.
O.I. Gnidan (Lviv)

13.00 Termivation of the 2nd day of conference.

  MaStEr ClaSSES
Chairmen:  A.Y. Labinskyy, Candidate of Medicine,  
 associate professor 
 L.L. Zagoruyeva, a Candidate 
 of Medicine, associate professor  
Secretary:  O.I. Gnidan 
Venue: hall on the 2nd floor of the Lviv Palace  
 of Arts (17, Kopernyka St.)

14.00 Master class in apitherapy and hirudotherapy
A.Y. Labinskyy, associate professor (Lviv)

15.00 Master class in manual therapy and massage
O.I. Gnidak (Lviv)

16.00 Master class in aromatherapy and phytotherapy 
L.L. Zagoruyeva, associate professor (Kharkiv) 
V.V. Stepanenko, associate professor (Kyiv) 

17.00 Master class. Studying about cosmic biorhythms  
  and their influence on psychoemotional person’s  
  state

O.D. Osypenko, psychologist (Kyiv)
 
  prEsEnTATiOn OF «OpTiC-DyspEnsEr» 
  TrAininG COursE 
13.00 – 14.00 Eye anatomy and physiology of a person’s  
  vision: modern view

A.S. Gudz, associate professor, Head of the faculty of 
ophthalmology at Lviv National Medical University named 
after D.Halytsky 

16.00 – 17.00 – principles of geometric and physical  
  optics at external vision correction    

V.Y. Stadnyk, Doctor of Physico-Mathematical Sciences, the 
faculty of experimental physics at  Lviv Ivan Franko National 
University 
Venue: conference hall of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyka St.) 

16.00 Winners rewarding of «For best exposition»  
  competition 

Venue: hall on the 1st floor of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyka St.)

18.00 – 19.00 «Optics in ukraine: problems and  
  prospects» round-table discussion 

Mediator: O.I. Senyk, President of Association 
 of Opticians of Ukraine 
Place: cafe of the Lviv Palace of Arts 
 (17, Kopernyka St.) 

10.00 – 18.00  Presentation of trade marks, master  
  classes (on stands)
18.00  Termination of the exhibition working day. 
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 ApriL 21, 2007, sATurDAy 
10.00 Beginning of the exhibition work
10.00 – 13.00 «non-traditional methods of treatment  
  at a family doctor’s practice» Lections  
  course

Chairmen:  T.P. Garnyk, M.D., professor,  
 Head of the complimentary and  
 alternative Medicine Committee 
 of Ministry of Health of Ukraine
 Ye.Kh. Zaremba, academician  
 of Academy of Science of the Higher  
 School of Ukraine, M.D., professor
 L.V. Andriyuk, M.D., professor
 V.V. Kovalenko, associate professor, 
 Candidate of Medicine
Venue: conference hall of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyka St.)

10.00 Subclinical hypothyroidism as the risk factors of  
  women’s ischemic heart disease at the climacterical  
  period at a family doctor’s practice

Ye.Kh. Zaremba, academician of Academy of Science of 
the Higher School of Ukraine, M.D., professor
I.S. Shatynska-Mytsyk, assistant
O.S. Rybak, resident

10.15  Magnetotherapy application at stable stenocardia  
  combined with the ІІ type diabetes mellitus  
  treatment at a family doctor’s practice

Ye.Kh. Zaremba, academician of Academy of Science of 
the Higher School of Ukraine, M.D., professor
O.S. Rybak, resident
I.S. Shatynska-Mytsyk, assistant

10.30 Role of the «Nasha Marka» products at a family  
  doctor’s practice 

V.V. Kovalenko, associate professor, Candidate of Medicine 
(Kharkiv)

10.45 Magnetotherapy and MR treductant as a method  
  of vegetative dysfunction correction in patients  
  with arterial hypertension at a family doctor’s  
  practice

Ye.Kh. Zaremba, academician of Academy of Science of 
the Higher School of Ukraine, M.D., professor
O.M. Petryk, resident 
O.V. Zaremba-Fedchyshyn, Candidate of Medicine, 
assistant

11.00 Endogenic respiration combined with amaranth  
  oil in complex treatment of patients with syndrome  
  of diabetic foot

M.P. Pavlovskyy, corresponding member of Academy of 
Medical Sciences of Ukraine, M.D., professor.
V.S. Zaremba, Candidate of Medicine

work proGraM

11.15 Application of amaranth oil for treatment of skin  
  lesions at systematic diseases

Ye.Kh. Zaremba, academician of Academy of Science of 
the Higher School of Ukraine, M.D., professor 
S.Y. Voloshyns’ka, Candidate of Medicine, assistant  
O.V. Zaremba, Master 
M.S. Bula, doctor

11.30 Influence of amaranth oil on patients with  
  stenocardia’s lipid peroxidation and antioxidant  
  protection 

O.V. Zaremba-Fedchyshyn, Candidate of Medicine, 
assistant 
O.V. Zaremba, Master 
O.O. Kapustyns’kyy, doctor

11.45 Methods of thyroid gland dysfunction non- 
  medicamentous correction of patients with  
  ischemic heart diseases at a family doctor’s  
  practice

Ye.Kh. Zaremba, academician of Academy of Science of 
the Higher School of Ukraine, M.D., professor
S.Y.Voloshynovs’ka, Candidate of Medicine, associate 
professor
O.R. Makar, assistant

12.00 Connective tissue dysplasia: symptomatology,  
  clinical picture and non-medicamentous methods  
  of treatment 

Ye.Kh. Zaremba, academician of Academy of Science of 
the Higher School of Ukraine, M.D., professor
O.O. Zimba, Master
S.Y.Voloshynovs’ka, Candidate of Medicine, associate 
professor

12.10 Application of coracsan with flax seed oil at  
  treatment of patients with stenocardia

Z. Kushnir, doctor
12.20 Syngentive and oxygen therapy for treatment of  
  diabetic foot

M.P. Pavlovskyy, corresponding member of Academy of 
Medical Sciences of Ukraine, M.D., professor.
V.S. Zaremba, Candidate of Medicine
Yu.A. Kotyk, doctor
N.R. Fedchyshyn, assistant

12.30 Application of polyzyms at a family doctor’s  
  practice

O.V. Zaremba-Fedchyshyn, Candidate of Medicine, 
assistant
N.R. Fedchyshyn, assistant

12.40 Influence of hypermagnetic field on lipid  
  peroxidation and antioxidant protection in patients 
  with stenocardia

A.S. Besyedina, post-graduate student
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12.50 Complex treatment of chronic hepatitis by  
  application of SCENAR-therapy and Su-Jock  
  therapy

L.M. Velychko, associate professor
N.V. Izhyts’ka, assistant

13.00 Completion of lections course «Non-traditional  
  methods of treatment at a family doctor ’s  
  practice
13.00 – 14.00 Presentation of digital blood pressure  
  computer of «A and D, Japan» company

T. Moroz,  «A and D, Ukraine» company’s representative
10.00 – 18.00  Presentation of companies, trade marks,  
  master classes (on stands) 
18.00 Termination of the exhibitions.
18.00 – 23.00 Dismantling of the expositions and  
  departure
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ExHibitorS

Medical preparations, the medical and stomatologic 
equipment, reactants.

Network of drugstores and wholesale trade in 
medicines in territory of 11 areas of Ukraine.

The free-of-charge pharmaceutical information: (032) 
298-95-95.

LTD «3І» - the official representative of the 
companies:

- «Human» (Germany) - the labware, reactants and 
tests - systems for biochemical, clinical, hematological, 
ELISA and the express train of researches;

- «BioMerieux» (France) - diagnostic and laboratory 
equipment, sets and environments for bacteriological 
and ELISA researches;

- «BioTeck» (USA) - laboratory equipment for the 
ELISA analysis;

- «Biometra» (Germany) - equipment for PCR 
researches;

- «Sarstedt» (Germany) - laboratory glassware.
The official distributor of the companies:
- «R-Вiopharm AG» (Germany) - tests - systems 

for the analysis of infectious diseases and for food and 
feed analysis;

- «Sirona Dental Systems Gmb» (Germany) - dental 
equipment;

-  «Novo Nordisk» (Denmark) – endocrine 
preparations.

3 і  LTD.

7, Station Lychakiv St., 
79014, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 32 2971823 
e-mail: office@ltd3i.com.ua 
www.ltd3i.com.ua
Medical equipment department: 
Office 108, 69А, Pekarska St. 
Lviv, 79010, Ukraine 
Phone/fax: +380 032 2448676/77/78 
e-mail:om_os@ltd3i.com.ua

уЧасники виставки

3 і
ТОВАРиСТВО 
З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

Лікарські препарати, медичне та стоматологічне 
обладнання, реактиви.

Мережа аптек та гуртова торгівля медикаментами 
на території 11 областей України.

безкоштовна аптечна довідка: (032) 2989595.
ТзОВ «3І» - офіційний представник компаній:
- «Human» (Німеччина) - лабораторне обладнання, 

реактиви та тест-системи для біохімічних, клінічних, 
гематологічних, ІФА та експрес досліджень;

- «BioMerieux» (Франція) - діагностичне та 
лабораторне обладнання, набори та середовища дла 
бактеріологічних та ІФА досліджень;

- «BioTeck» (США) - лабораторне обладнання для 
ІФА аналізу;

- «Biometra» (Німеччина) – обладнання для ПЛР 
досліджень;

- «Sarstedt» (Німеччина) – лабораторний посуд та 
розхідні матеріали.

Офіційний дистриб’ютор компаній:
- «R-Вiopharm AG» (Німеччина) - тест-системи 

для аналізу інфекційних захворювань та досліджень 
якості продуктів харчування;

- «Sirona Dental Systems GmbH» (Німеччина) - 
стоматологічне обладнання;

- «Novo Nordisk» (Данія) - ендокринні препарати.

вул. Станція Личаків, 7, 
м. Львів, 79014, Україна 
Тел./Факс: (032) 2971823 
e-mail:оffice@ltd3i.com.ua 
www.ltd3i.com.ua
Відділ медобладнання: 
вул.Пекарська, 69А, оф.108 
м.Львів, 79010, Україна 
Тел./Факс: (032) 2448676/77/78 
e-mail:om_os@ltd3i.com.ua
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ETER-MED та SKIM – компанії, що пропонують 
медичні послуги в північній частині Польщі.

Шукаємо лікарів, стоматологів та медсестер, 
здатних працювати в наших компаніях. Ми пропонуємо 
нашу допомогу в легалізації дипломів та отриманні 
дозволу на працю в Польщі.  

Контракти на працевлаштування можуть бути 
постійними або поновлювальними.

Ми також шукаємо партнерів для заснування 
багатогалузевої медичної клініки в Україні.

CEnTruM ZDrOWiA 
ETEr-MED sp. Z O.O.

ul. Żbi Kruk 10, 
Gdansk, 80-822, Polska 
Тел.: (+48 58) 3202600, 3463104 
Факс: (+48 58) 3463116 
e-mail: sekretariat@etermed.pl 
www.etermed.pl

ExHibitorS

HEaltH CEntEr 
ETEr-MED LTD.

10, Żbi Kruk St., 
80-822 , Gdansk, Polska 
Phone: +48 58 3202600, 3463104 
Fax:  +48 58 3463116 
e-mail: sekretariat@etermed.pl 
www.etermed.pl

ETER-MED and SKIM are companies offering 
medical services in Northern Poland.

We are looking for medical doctors, dentists and 
nurses willing to work in our companies. We offer our help 
in legalization of professional diplomas and obtaining 
work permits in Poland.  The work contracts may have 
continuous or revolving character.

We are also looking for partners to establish a 
multipurpose medical clinic in Ukraine.
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«Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування» 
- загальнонаціональне  повнокольорове видання 
для практикуючих лікарів. Ексклюзивна можливість 
для читачів  підвищити свій рівень кваліфікації 
завдяки тестам рубрики «Дистанційне навчання». 
Обсяг видання — 96 сторінок, наклад — 27 000, 
періодичність — 10 разів на рік.

Журнал «Ліки України» — брендовий журнал 
для лікарів, фармацевтів-провізорів та науковців 
з акцентом на публікації з клінічної фармакології, 
рекомендований ВАКом України.Видання увійшло 
до складу агенції «Паланок» у червні 2006 року. За 
даними незалежних рейтингів журнал «Ліки України» 
займає перше місце серед медичних журналів 
України. Обсяг видання — 80 сторінок, наклад — 17 
000, періодичність — 10 разів на рік. Підписний індекс 
–  40543.

агЕнЦіЯ ПаланОк
ЗАСНОВНиК ТА ВиДАВЕць 
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю 
МЕДиЧНІ ВиДАННЯ 
«ЖУРНАЛ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ. 
МиСТЕцТВО ЛІКУВАННЯ» 
«ЛІКи УКРАЇНи»

вул. Глибочицька, 28, оф. 501, 
м. Київ, 04050, Україна 
Тел./Факс: (044) 4862188, 4864778,  
  4861811, 4861557, 
  4861779 
e-mail: ml@palanok.kiev.ua, 
            pananok@palanok.kiev.ua 
www.palanok.com.ua, www.m-l.com.ua

ExHibitorS

AGEnCy pALAnOK
FOUNDER AND PUBLISHER 
SCIENTIFIC EDITIONS 
«MODERN  DOCTOR MAGAZINE. 
ART OF TREATMENT» 
«DRUGS OF UKRAINE»

Of. 501, 28, Glybochytska St., 
04050, Kyiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 44 4862188, 4864778, 
       4861811, 4861557, 
       4861779 
e-mail: ml@palanok.kiev.ua, 
            pananok@palanok.kiev.ua 
www.palanok.com.ua, www.m-l.com.ua

«Modern Doctor Magazine. Art of Treatment»  - 
national full-colour edition for practising doctors. The 
exclusive opportunity for doctors to raise their skill level 
through the tests in the chapter « Distance training «.  
Bulk - 96 pages,  27000 copies, periodicity - 10 yearly.

«Drugs of Ukraine» – brend journal for doctors, 
pharmacists, scientists. Accent on publications on 
clinical pharmacology. The edition is recommended for 
publishing of scientific dissertation materials. «Drugs 
of Ukraine» became the part  of «Agency «Palanok» 
in 2006. Journal has the first place in independent 
ratings of medical editions among medical journals. 
Bulk - 80 pages,  17000 copies, periodicity - 10 yearly A 
subscription index –  40543.
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На ринку діагностичних наборів і хімічних 
реактивів компанія працює 5 років! Ми пропонуємо 
нашим клієнтам:

- продукцію, що задовільняє індивідуальні 
особливості роботи;

- гарантії якості і достовірності продукції;
і нформац ійну  п ідтримк у  і  проведення 

спеціалізованих семінарів;
- різноманітні форми співпраці;
конкурентоздатні ціни;
- транспорт;
- терміни постачання – не більше 2-х тижнів;
- сортування асортименту пропонованих 

діагностичних наборів по цінових категоріях і 
виробниках.

аПіЯ
ПРиВАТНА ФІРМА

вул. Ак. Павлова, 120, 
м. Харків, 61054, Україна 
Тел./Факс: (057) 7587930 
e-mail: apteka@target.kharkov.ua

ExHibitorS

ApiyA
PRIVATE COMPANY

120, Ac.Pavlov St., 
61054, Kharkiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 57 7587930 
e-mail: apteka@target.kharkov.ua

Our company has been working on the market of 
diagnostic kits and chemical assays for 5 years! We 
offer our clients:

- Products, satisfying individual peculiarities of 
work;

- Guarantees of quality and originality of products;
- Information support and organizing of specialized 

seminars;
- Multifarious forms of cooperation;
- Competitive prices;
- Transport;
- Delivery time – not more than 2 weeks
- Assortment sorting of offered diagnostic kits by price 

categories and by manufactures.
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Лазерний центр АППАМЕД є лідером виробництва 
та розробки нових лазерних та ультразвукових 
медичних апаратів. На його рахунку 50 патентів 
Росії, 8 патентів США, Великобританії, Франції, 
Німеччини, та Японії. більш ніж 40 років успішно 
використовуються лазерні скальпелі «Саяни» в НДІ 
онкології та радіології, НДІ нейрохірургії та інших 
медичних закладах.

Сьогодні АППАМЕД розробляє та постачає 
на ринок урологічні та андрологічні апарати серії 
«Стержень», які призначені для лікування хронічного 
простатиту, еректильної дисфункції, уретриту, а також 
захворювань урогенитального тракту жінок.

аППаМЕД
цЕНТР ЛАЗЕРНОЇ МЕДициНи, 
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Прорізна, 11 А, кв. 3, 
м. Київ, 01034, Україна 
Тел.: (050) 4113905, 
 (044) 2787224 
e-mail: info@appamed.kiev.ua, 
            pomor@voliacable.com
www.appamed.kiev.ua

ExHibitorS

appaMED
LASER CENTER

Of. 3, 11 A, Prorizna St., 
01034, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 50 4113905, 
 +380 44 2787224 
e-mail: info@appamed.kiev.ua, 
           pomor@voliacable.com 
www.appamed.kiev.ua

Center APPAMED was established on 19 of April 
1990 by the Ministry of Public Health, Academy of 
medical sciences and the Ministry of industry and 
conversion of Ukraine.

The center is a leader of creation of laser and 
ultrasonic apparatus and medical technologies. 
APPAMED has over 50 Russian patents, 8 patents 
of USA, Great Britain, France, Germany, and Japan. 
Many Ukrainian medical organizations including Institute 
of oncology and Institute of neuresurgical have used 
successfully our laser scalpel «Sayany» for over 40 
years.

Today APPAMED develops a wide range of different 
series of apparatus «Sterzhen» for urology and andrology 
uses to treat chronic disorders of the prostate, urethritis 
and women diseases.
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ТОВ «біоНіка» являється офіційним представником 
на Україні Спільного  Німецько – палестинського  
підприємства «Pharmacare». 

Компанія «Pharmacare»(Grunenthal GmbH (Ахен, 
Германія) має сертифікат по GMP. Виготовляється 
близько  шестисот фармпрепаратів, ветеринарні 
препарати, косметику.ФАРМАКАР  пропонує на ринок 
України  якісні та ефективні препарати. 

«біоНіка» є дистриб’ютором компанії «Greiner-
bio-one»(Австрія). Австрійські системи забору 
біоматеріалів VACUETTE для медичних та 
ветеринарних лабораторій: безпечний та якісний 
забір крові від 0,25 до 9 мл, зберігання, довготривале 
транспортування, проста утилізація на місці; системи 
забору для випадків високого інфекційного ризику; 
спеціальні рішення для неонаталогії, педіатрії, 
служби крові, ветеринарії. Апаратура інфрачервоної 
коагуляції.

БіОніка
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Строкача, 6, офіс 211, 
м. Київ, 03148, Україна 
Тел./Факс: (044) 2734910, 2734900, 
  2735816
e-mail: office@bionika.kiev.ua

ExHibitorS

BiOniKA LTD.

Of. 211, 6, Strokacha St., 
03148, Kyiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 44 2734910, 2734900, 
       2735816
e-mail: office@bionika.kiev.ua

BioNika LLC  is official representative of German-
Palestinian JV «PHARMACARE» in Ukraine. The 
«PHARMACARE» Company (Grunenthal GmbH, Achen, 
Germany) has GMP certificate and produce more than 
600 medicines, veterinary products, cosmetics. The 
company propose in the market of Ukraine only high 
quality innovative medical products.

BioNika LLC also propose medical disposals of the 
market leader «Greiner Bio One» (Austria).

Austrian Blood Collection systems VACUETTE for 
hospitals and veterinary clinics are high quality and 
safe products for collecting, storing, transportation blood 
samples 0,25 – 9,0 ml. VACUETTE line  propose special 
products for infection medical sites, neonatology, donors 
departments, veterinary.

BioNika LLC propose also infrared coagulators for 
hospitals.



�� ��

уЧасники виставки

«б ішоф і т  Полтавський» ® -  препарати 
природного мінералу для застосування в 
курортному оздоровленні та апаратній фізіотерапії. 
Застосування: в методиках електро-, магніто-, 
ультрафонофорезу, бальнеолікуванні (всі види 
ванн), тепло-, світлолікуванні (лазер, інфрачервоні 
джерела, «біоптрон»), масаж всіх видів. Економічна 
та лікувальна ефективність кожного санаторно-
курортного закладу; розширення часових меж сезону. 
Підвищення прибутковості санаторію із доповненням 
місцевих природних ресурсів.

БіШОФіт ПОлтавсЬкий®

Майдан Незалежності, 20, 
м. Полтава, 36000, Україна 
Тел.: (0532) 665643 
Факс: (0532) 668919 
e-mail: ragsooo@gmail.com 
www.bishophit.com.ua
Адреса для листування: 
36014, Полтава, а/с 1513.

ExHibitorS

BisHOFiT pOLTAVsKiy®

20, Independence Square, 
36000, Poltava, Ukraine 
Phone: +380 532 665643 
Fax: +380 532 668919 
e-mail: ragsooo@gmail.com 
www.bishophit.com.ua

«Bishofit Poltavskiy»® - natural mineral preparations 
used in health resort recovery and device physiotherapy. 
Used in electro-, magneto-, phonophoresis, balneotherapy 
(all types of baths), heat-, phototherapy (laser, infrared 
sources, «Bioptron»), all kinds of massage. Cost 
and medicinal efficiency of each sanatorium-and-spa 
institution, widening of seasonal time limit. Raising of 
sanatorium profit by adding to local natural resources.
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«Ваше здоров’я» - найдавніше і найвідоміше 
медичне видання України. Протягом 14 років 
на сторінках газети публікується оперативна, 
наукова та науково-популярна інформація з різних 
галузей медицини та фармації. Газета орієнтована 
на фахових спеціалістів. На шпальтах видання 
постійно публікуються дослідження вчених зі 
світовими іменами, найоб’єктивніша інформація про 
лікарські засоби, інтерв’ю з відомими науковцями та 
практиками.

Ми співпрацюємо тільки з найкращими!

ваШЕ зДОрОв’Я
ГАЗЕТА МОЗ УКРАЇНи І ГАЛУЗЕВОЇ 
ПРОФСПІЛКи

вул. Уборевича, 19а, 
м. Київ, 03179, Україна 
Тел.: (044) 4596647; 4230260; 
  4595420; 4595037 
e-mail: vz@vz.kiev.ua 
www.vz.kiev.ua

ExHibitorS

yOur HEALTH
NEWSPAPER

19a, Uborevycha St., 
03179, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 4596647; 4230260; 
       4595420; 4595037 
e-mail: vz@vz.kiev.ua 
www.vz.kiev.ua

«Your health» is the oldest and the most well 
known medical edition of Ukraine. During 14 years 
the newspaper publishes on-line information, scientific 
and popular - scientific information from different fields 
of Ukraine. On the pages of this edition we constantly 
publish the materials about the researches of the world-
famous scientifics, the most objective information about 
new and traditional drugs, the interviews with wellknown 
scientifics and experts.

We collaborate only with the best!
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Вже понад 15 ро ків на Україні відома фітопродукція 
фармацевтичної фабрики «FITO PHARMA», В’єтнам, 
яку поставляє фірма «Вікторія». 

П’ять складових фітопродукції фармацевтичної 
фабрики «FITO PHARMA»:

Стародавня рецептура, перевірена багатовіковим 
досвідом використання;

цілюща сила та ефективність при відсутності 
побічних явищ;

Комплексний оздоровчий вплив на організм 
людини;

Екологічна чистота та натуральне походження 
кожної фітокомпозиції;

Єднання приємних смакових якостей зі зручністю 
використання.

віктОріЯ
ПРиВАТНЕ ПІДПРиЄМСТВО

вул. Велика Житомирська, 40, оф. 2, 
м. Київ, 01025, Україна 
Тел./Факс: (044) 2721237, 2725330 
e-mail: vostok@ln.ua 
www.fito.kiev.ua

ExHibitorS

ViCtoria
PRIVATE ENTERPRISE

Of. 2, 40, Velyka Zhytomyrska St., 
01025, Kyiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 44 2721237, 2725330 
e-mail: vostok@ln.ua 
www.fito.kiev.ua

The herbal products of Fito Pharma company 
(Vietnam), (that) supplied by Victoria company, are know 
over 15 years at Ukrainian market.

There are 5 fundamentals of Fito Pharma herbal 
product.

The ancient formulation, that had been tested by 
many centuries of use.

The medicinal efficacy without side effects.
The complex health-improving effect on the body 

as a whole.
The ecological cleanness and natural origin of every 

fito composition.
The combination of good gustatory qualities and 

convenience in use.
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галЕн лтД
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАбОРАТОРІЯ

вул. Самокіша, 18, оф. 309, 
м. Сімферополь, Республіка Крим, 
95011, Україна 
Тел./Факс: (0652) 560661, 560662, 
   530103
e-mail: galen.ua@mail.ru, mpm@utel.net.ua 
www.galen.com.ua, www.bipolan.od.ua

1993-1996 рр. – розроблена і впроваджена 
промислова біотехнологія культивування мідій.

1998  р . -  с творено  НДЛ «Гален» ,  я к а 
впровадила біотехнологію виробництва лікувально-
профілактичних препаратів серії бІПОЛАН на основі 
культивованих молюсків.

1998 р. – в м. Києві на 2-й міжнародній конференції 
«Віддалені наслідки Чорнобильської катастрофи» 
вперше продемонстровано світовій медичній 
спільноті лікувальні властивості нових препаратів, 
виготовлених з морських гідробіонтів.

1998 р. – перша презентація продукції серії бІПОЛАН 
на конференції «Проблеми протипроменевого 
захисту» (Москва).

1999 р. – продукти лінії бІПОЛАН атестовані 
Національним центром радіаційної медицини АМН 
України.

2002 р. – НДЛ «Гален» прийнята в асоційовані 
члени міжнародної асоціації «Лікарі Чорнобиля».

2006 р. – НДЛ «Гален» стає членом Всеукраїнської 
асоціації лікарів фізіотерапевтів та курортологів.

бІПОЛАН – глікопротеїновий концентрат 
біологічно-активних речовин, виготовлений із 
спеціально культивованих чорноморських мідій.

ExHibitorS

1993-1996 – industrial biotechnology of mussel’s 
cultivation was worked out and introduced.

1998 – SRL «Galen» was founded. It has introduced 
biotechnology of manufacturing medicinal-preventive 
preparations BIPOLAN series based on cultivating 
molluscs.

1998 – in Kiev on second international conference 
«Distant after-effects of Chornobyl’s catastrophe» 
medicinal qualities of the new medications produced 
of sea hydrobionts were showed to world medical 
community for the first time.

1998 – first presentation of preparations BIPOLAN 
series at the conference «Problems of radio-protective 
defence» (Moscow).

1999 – products of BIPOLAN series were attested 
by National Centre Of Radiation Medicine of Ukrainian 
Academy of Medical Sciences.

2002 - SRL «Galen» was affiliate to international 
association «Doctors Of Chornobyl».

2006 - SRL «Galen» is a member of All-Ukrainian 
association of physiotherapists and balneologists.

BIPOLAN is glycoprotein concentrate of biologically 
active substances produced of specially cultivated Black 
Sea mussels.

GALEn LTD.
SCIENTIFIC-RESEARCH 
LABORATORY

Of. 309, 18, Samokisha St., 
95011, Simferopol, Ukraine 
Phone/Fax: +380 652 560661, 560662, 
         530103 
e-mail: galen.ua@mail.ru, mpm@utel.net.ua 
www.galen.com.ua, www.bipolan.od.ua
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ТОВ «Горизонт Київ» – видавець всеукраїнського 
журналу «Медицинский бизнесс Украины», в якому 
подається інформація про медичне обладнання, 
інструмент, витратні матеріали, тендери.

гОризОнт киЇв
ТОВАРиСТВО 
З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

03115, м.Київ-115, а/с 12 
Тел.: (044) 4502213 
Факс: (044) 4510032 
e-mail: sshorizk@adam.kiev.ua 
www.horizont.kiev.ua
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ДП «Давічі Україна» - ексклюзивний імпортер 
продукції Dr.Foerster, BIONAL, SPN, Ikarov. 
Представлена нами продукція, є якісною, екологічно 
чистою і встигла завоювати попит і довіру покупців 
в Україні. бАДи «бІОНАЛ» і «Натравіт» SPN  є 
ідеальними препаратами для профілактики  лікування 
різних захворювань. Продукція компаній  Dr.Foerster  
і Ikarov  представлена косметичними засобами по 
догляду за шкірою обличчя, рук, ніг, тіла і волоссям. 
Численні клієнти довіряють високій якості продукції. 
Наш девіз: «Природа завжди має рацію».

ДавіЧі украЇна
ДОЧІРНЄ ПІДПРиЄМСТВО

вул. Берлинського, 15, 
м. Київ, 04060, Україна 
Тел.: (044) 5615705 
Факс: (044) 4404756, 4670818 
e-mail: office@bional.com.ua 
www.bional.com.ua

ExHibitorS

DAViCHi uKrAinE
BRANCH ENTERPRISE

15, M.Berlynsky St., 
04060, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 5615705 
Fax: +380 44 4404756, 4670818 
e-mail: office@bional.com.ua 
www.bional.com.ua

Davichi Ukraine DP is an exclusive importer of the 
products  Dr.Foerster, BIONAL, SPN, Ikarov. 

The products represented by us are high-quality and 
ecologically clean, and they are in  demand and enjoy 
confidence  of clients in Ukraine. Biologically active 
additives  «BIOLNAL» and  «NATRAVIT» «SPN» are 
the  ideal preparations for  prophylactic and treatment 
of various diseases. Products of Dr.Foerster  and Ikarov  
include cosmetic products for face, hand, foot skin and 
hair care. 

Our numerous clients trust  the high quality of our 
products.

Our motto is the following: «Nature is always 
right».
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м. Львів
Аптека вул. Ю.Липи 20, (032) 2455173
Аптека вул. Моршинська, (032) 22370154
Аптека вул.Бандери,15, (0322) 742114
Аптека вул. Медведецького,29, (032) 2925756
Аптека вул.Мучна,2,  (0322)756162
Аптека вул.Грінченка,2а
Апт. кіоск вул. Франка, 22, (0322) 724857
Апт. кіоск вул. Левицького,35, (032) 2996854
Апт. кіоск  вул. Миколайчука,9, (032) 2983410
Апт. пункт  вул. Левинського,10, (032) 2993427
Апт. пункт вул. Навроцького(8-пол), (032) 2450190
Апт. пункт  вул. Мазепи (поліклініка),(032) 2992875
Апт. пункт  вул. Черв. Калини (полікл),(032) 2406497
Апт. пункт вул. Миколайчука,9, (032) 2983410
Апт. пункт  вул. Виговського 32, (032) 2459928
Апт. пункт  вул. Свенціцького,3, (032) 2201590

м. Трускавець
Аптека вул. Суховоля, 42
Апт. кіоск  Стебницька,  (247) 66036
Апт. пункт вул. Данилишиних, (247) 69536

м. Стрий
Апт. пункт вул. О.Басараб, 15 ЦРЛ 1-й поверх
Апт. пункт вул. О.Басараб, 15 ЦРЛ 3-й поверх

ДЕкаДа-2000
ТОВАРиСТВО 
З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Медведецького, 29, 
м. Львів, 79041, Україна 
Тел.: (032) 2925756 
Факс: (032) 2979169 
e-mail: dekada@gala.net
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Ей ЕнД Ді украЇна
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Кутузова, 8, офіс 115, 
м. Київ, 01011, Україна 
Тел.: (044) 5014236 (37) 
www.aandd.com.ua

«Ей енд Ді Україна» ТОВ - офіційний представник 
в Україні з 1998 р. японської компанії A&D Company, 
Ltd., що спеціалізується на виробництві цифрових 
приладів для вимірювання артеріального тиску і 
пульсу та має патент на перший в світі електронний 
вимірювач АТ для використання в побуті. Електронні 
вимірювачі ЕЙ енд ДІ відрізняються виключною 
простотою використання, високою функціональністю 
та надійністю, найбільш відомі на вітчизняному ринку 
і вважаються найкращими приладами, виробленими 
коли-небудь у світі.

ТОВ «Ей енд Ді Україна» – ексклюзивний 
постачальник приладів для контролю рівня глюкози 
в крові Prestige (США).

Львів – (032) 2388702
Дніпропетровськ – (0562) 360953
Донецьк – (062) 3456532
Кіровоград – (0522) 247639
Одеса – (048) 7280979
Севастополь – (0692) 474617
Харків – (057) 7573958
Херсон – (0552) 421691

ExHibitorS

«A&D Ukraine» Ltd. – since 1998 is the official 
representative of the Japanese company A&D Company, 
Ltd., which specializes in production of the digital 
devices for the measurement of the arterial pressure 
(AP) and pulse, and has a patent for the first in the world 
electrical measuring device for the AP and for the use 
in the household. The Electrical measurement device 
A&D differs by it’s exceptional simplicity of use, high 
functionality and reliability, they are mostly known on 
the domestic market and are considered to be the best 
devices, once produced in the world.

«A&D Ukraine» Ltd. – is the exclusive provider of 
the devices for the control of the level of glucose in the 
blood Prestige (USA).

Lviv – (+380 32) 2388702
Dnipropetrovsk – (+380 562) 360953
Donetsk – (+380 62) 3456532
Kirovograd – (+380 522) 247639
Odesa – (+380 48) 7280979
Sevastopol – (+380 692) 474617
Kharkiv – (+380 57) 7573958
Kherson – (+380 552) 421691

A&D uKrAinE LTD.

Office 115, 8, Kutuzova St., 
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5014236 (37 
www.aandd.com.ua
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Дистриб’ютор провідних виробників вимірювачів 
артеріального тиску та іншої сучасної медичної техніки: 
цифрові тонометри NISSEI (Японія); професійні 
механічні та електронні  тонометри відомої торгової 
марки LITTLE DOCTOR-для фахівців та домашнього 
використання; стетоскопи - від найпростіших до 
багатофункціональних, в тому числі неонатальні та 
акушерські, ультразвукові та компресорні інгалятори, 
цифрові термометри.

ЕргОкОМ
ТОРГІВЕЛьНО-ПРОМиСЛОВА 
КОМПАНІЯ

бульвар Івана Лепсе, 8, а/с 123, 
м. Київ, 03049, Україна 
Тел./Факс: (044) 4044867, 4541198,  
  4927955 
безкоштовна інформаційна лінія 
 8 800 3012080 
e-mail: ergocom@ergocom.ua 
www.ergocom.com.ua

ExHibitorS

ErGoCoM
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
COMPANY

8, I.Lepse Avenue, POB 123, 
03049, Kyiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 44 4044867, 4541198, 
       4927955 
e-mail: ergocom@ergocom.ua 
www.ergocom.com.ua

The distributor of leading brands in blood pressure 
monitors and other modern medical equipment. We 
offer the wide range of digital blood pressure monitors 
NISSEI(JAPAN), mechanical and digital blood pressure 
analysers & stethoscopes Little Doctor, wich satisfy any 
client requirements.This year we also represent ultrasonic 
and compressor nebulizers, digital thermometers for 
home application.
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зДОрОв’Я украЇни
ВиДАВНиЧиЙ ДІМ

вул. Богданівська, 10, оф. 20, 
м. Київ, 03049, Україна 
Тел.: (044) 2461094 
e-mail: zu@health-ua.com 
www.health-ua.com

Видавничий дім «Здоров’я України» – одне 
з провідних видавництв медичної періодики і 
літератури в Україні. Місія нашої компанії – сприяти 
покращанню здоров’я громадян України шляхом 
підвищеного інформування лікарів про ефективні 
методи діагностики й лікування, розповсюдження та 
популяризації актуальної медичної інформації. 

Наш «видавничий портфель»: 
«Медична газета «Здоров’я України- ХХІ 

сторіччя». 
Журнал «Практична ангіологія». 
Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. 

Інфектологія». 
Журнал «Гострі і невідкладні стани в практиці 

лікаря». 
Журнал «Медичні аспекти здоров’я жінки».
Журнал «Раціональна фармакотерапія».
Журнал «НейроNews: психоневрологія і 

нейропсихіатрія». 
Серія медичних довідників «VADEMECUM 

Доктор».

ExHibitorS

Publishing house «Zdorov’ya  Ukrainy» – one 
of leading publishing houses of medical periodicals 
and literature in Ukraine. Mission of our company 
– instrumental in the improvement of health of citizens 
of Ukraine by the promoted informing of doctors about 
the effective methods of diagnostics and treatment, 
distribution and popularization of topically medical 
information.

Our «publishing brief-case»:  
A «medical newspaper «Zdorov’ya Ukrainy- ХХІ 

century».
Magazine «the Practical angiology». 
Magazine «Clinical immunology. Allergology. 

Infektology». 
Magazine «The Sudden and urgent states in doctors 

practice». 
Magazine «the Medical aspects of health of 

woman». 
Magazine «Rational pharmatherapy».
Magazine «NeuroNews: neuropsychiatry and 

neuropsychiatry».
Series of medical reference books of «VADEMECUM 

are Doctor».

ZDOrOVyA uKrAiny
PUBLISHING HOUSE

Of. 20, 10, Bogdanivska St., 
03049, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 2461094 
e-mail: zu@health-ua.com 
www.health-ua.com
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інтЕрОПтика

вул. Технічна, 1, к. 50, 
м. Львів, 79000, Україна 
Тел./Факс: (032) 2971873, 613569, 
  613568 
e-mail: inveco-techno@mail.lviv.ua
вул. Січневого Повстання, 10 ,оф.109 
01010, м. Київ, Україна, 
Тел./Факс: (044) 2889501, 2888831, 
  2883594 
e-mail: Interoptika@voliacable.com
вул. Мироносицька, 25, оф.403, 
м. Харків, Україна, 
Тел./Факс: (057) 8194088 
e-mail: Opticakharkov@yandex.ru

ІнтерОптика працює на ринку України з 1993 р. 
Основним предметом діяльності є поставки 

оптичної продукції споживачеві. 
ІнтерОптика має ексклюзивні  права на 

реалізацію окулярної оптики та сонцезахисних 
окулярів відомої компанії VISIBILIA GROUP, Італія 
(BLUMARINE, EMANUEL UNGARO, BLUGIRL, 
JECKERSON, MANDARINA DUCK, TRUSSARDI, 
LAURA BIAGIOTTI). 

Колекції цих марок виділяються бездоганною 
якістю та дизайном. 

Фірма представляє також оправи BALLET та 
сонцезахисні окуляри ARIZONA, доступна ціна та 
якість яких безперечно приваблять покупців. 

Один з вагомих напрямів діяльності нашої фірми- 
поставка на ринок України кращих високоякісних 
окулярних полімерних лінз з різноманітними 
покриттями, одного з ведучих світових виробників 
HANMI SWISS OPTICAL (Свідотство про державну 
реєстрацію №793/2002 ). більша частина лінз має 
асферичний дизайн або асферичні. 

Також в наявності великий вибір аксесуарів. 
Ми готові до будь якої форми співпраці і завжди 

будемо раді бачити Вас в офісах нашої компанії!

ExHibitorS

InterOptika has been working in the Ukrainian market 
since 1993. 

The main activity direction is supplement of optical 
production to the customer. 

InterOptika has the exclusive rights for selling of 
spectacle optics and sun glasses of the world-known 
company VISIBILIA GROUP, Іtaly  (BLUMARINE, 
EMANUEL UNGARO, BLUGIRL, JECKERSON, 
MANDARINA DUCK,  TRUSSARDI ,  LAURA 
BIAGIOTTI).

intEroptiCa

Of. 50, 1, Tehnichna St., 
79000, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 32 2971873, 613569,  
       613568 
e-mail: inveco-techno@mail.lviv.ua
10, Sichnevogo povstannya Str., office 109, 
Kyiv, 01010, Ukraine  
Phone/fax: +380 44 2889501, 2888831, 
      2883594 
e-mail: Interoptika@voliacable.com
25, Mironosyts’ka Str., office 403, 
Kharkiv, Ukraine 
Phone/fax: +380 57 8194088 
e-mail: Opticakharkov@yandex.ru
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Розробка, впровадження та виробництво 
рентгендіагностичного обладання. 

- Рентгендіагностичні комплекси на базі 
телекерованих штативів.

- Рентгендіагностичні комплекси на три робочих 
місця з ПРЗ. 

- Рентгенографічні комплекси на два робочих 
місця. 

-  базові рентгенографічні системи на базі штатива 
з U-дугою, цифрові.

-  Кабінети цифрової скринінгової рентгендіагностики 
на базі шасі автобусів. 

- Стаціонарні кабінні та безкабінні цифрові 
апарати для флюорографії.

квант
ЗАВОД РЕНТГЕНІВСьКОГО 
ОбЛАДНАННЯ

вул. Плиткова, 1 В, а/с 8987, 
м. Харків, 61106, Україна 
Тел.: (057) 7545604 
Факс: (057) 2945466 
e-mail: manager@kvant.ua 
www.kvant.ua

ExHibitorS

kVant
X-RAY EqUIPMENT FACTORY

P.O. 8987, Plytkova St., 
61106, Kharkiv, Ukraine 
Phone: +380 57 7545604 
Fax: +380 57 2945466 
e-mail: manager@kvant.ua 
www.kvant.ua

Elaboration, application and manufacturing of X-ray 
diagnostic equipment.

- X-ray diagnostic complexes on the base of 
teleoperated stands.

- X-ray diagnostic complexes on three working places 
with image intensifier.

- X-ray diagnostic complexes on two working 
places.

- Basis digital X-ray diagnostic systems on the base 
of U-arm stand.

- Cabinets of digital screening X-ray diagnostic on 
the base of chassis of buses and auto.

- Stationary cabin and non-cabin digital systems for 
fluorography.
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кОвалЬ Юрій
ПРиВАТНиЙ ПІДПРиЄМЕць, 
ЛІКАР-ПРОКТОЛОГ, 
ПРЕДСТАВНиК ФІРМ ТЕМДЕНТ 
(СЛОВАЧЧиНА), 
ЕЛЕКТРОНІКС (ЧЕХІЯ)

вул. Піскова, 20, м. Львів, 
79010, Україна 
Тел.: (032) 2215874, 
 (067) 7218609 
Тел./Факс: (0322) 758477 
e-mail: yukoval@mail.lviv.ua

Апарат ГЕМОРОН (HEMORON) (виробник 
– «nhn electronics v.o.s.» (Чехія) (Свідоцтво про 
державну реєстрацію МОЗ України № 3669/2005) 
використовується для амбулаторного, нехірургічного 
та безболісного лікування методом електрохімічної 
коагуляції всіх степенів внутрішнього та комбінованого 
геморою.

  На виставці MEFA в брно в 1998р. (Чехія) був 
удостоєний золотої медалі «Zlatou MEFOU».

Апарат також був успішно представлений на конгресі 
колопроктологів в Сан Пауло в 2000р. (бразилія), 
на 8-му європейському конгресі колопроктологів 
в Празі в 2001р. (Чехія), на виставках MEDICA в 
Дюсельдорфі (Німеччина), PRAGOMEDICA в Празі 
(Чехія), SLOVMEDICA в братіславі (Славаччина), на 
8-му азійському конгресі колопроктологів в Тегерані 
(Іран), ГалМЕД у Львові (Україна) в 2006р.

Клінічні випробовування апарату засвідчили 
високу ефективність методу ГЕМОРОН, в.т.ч і при 
пониженій згортуваності крові.

Процедура позбавляє пацієнта проявів геморою 
на термін понад 5 роки.

Після лікування на місці прикладання електродів 
не залишаються глибокі рубці та септичні вогнища.

Протипокази для методу ГЕМОРОН мінімальні.
Ускладнень практично немає.
Апарат ГЕМОРОН безпечний, працює від 

автономного джерела енергії.
Окупність апарату до 6 місяців (!).
Ефективно використовується вже у 33 країнах 

світу.

ExHibitorS

HEMORON device serves for non-surgical treatment 
of haemorrhoid illness.

Method is painless. It is based on the monophasic 
impulse current application, generated in low voltage 
energy source, directly to haemorrhoid veins.

HEMORON method enables the treatment of four 
basic haemorrhoid illness stages.

The clinical tests carried out with similar device inland 
and demonstrated that sensitive somatic nerve ends 
under linea dentata were not stimulated. HEMORON 
probe needle edges are easily focused to haemorrhoid 
veins only. The monophasic impulse current, in 
comparision with monophasic one, improves the 
method feasibility. The non-surgical treatment removes 
haemorrhoid nodes for a period of 24 months or longer. 
HEMORON method will not cause distinct scarring and 
suppuration in the place of treatment.

HEMORON is a portable storage battery device with 
long operation time after recharging.

KOVAL yuriy
PRIVATE ENTEPRENEUR, 
PROCTOLOG, REPRESENTATIVE 
OF TEMDENT (SLOVAKIA), 
NHN. ELECTRONICS 
(CHECH REBUBLIC)

38, Khutorivka St., 
79010, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 2215874, 
 +380 67 7218609 
Phone/Fax: +380 322 758477 
e-mail: yukoval@mail.lviv.ua
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кОМПаніЯ триОПтика

пр. Свободи, 52, 
м. Ужгород, 88000, Україна 
Тел.: (0312) 672327 
Факс: (0312) 673750 
e-mail: info@trioptica.com 
www.trioptica.com
Пр-т Московський, 9, офіс № 2-108, 
04073, м.Київ, Україна , 
Тел.: (044) 5028781, 
Факс: (044) 5028782, 
e-mail: office@trioptica.com 
www.trioptica.com

Компанія ТриОптика  являється ексклюзивним 
дистрибютором всесвітньо відомих брендів:

Sover srl( Італія): 
Mariella Burani - ефектні прикраси з перлів та 

страз.
Alviero Martini – майстерне використання шкіри.
Sover- класичні лінії та дизайн.
Eyevit Distribuzione( Італія):
Cesare Paciotti- поєднання гламуру та новаторських 

ідей.
Paciotti 4US- для активних і стильних.
Viva  International Group ( США):
Tommy Hilfiger- неперевершеність іміджу.
Gant- поєднання елегантного та спортивного 

стилів.
Marchon (США):
Calvin Klein - провокаційне рішення для справжніх 

індивідуалів.
СK- стиль для сміливих
Компанія Триоптика займається оптовими 

поставками сонцезахисних окулярів, оправ, аксесуарів 
та обладнання.

Співпраця з нами- шлях до успіху!

ExHibitorS

Trioptica Company – the exclusive distributor of the 
world-famous brands:

Sover srl (Italy):
Mariella Burani - original and precious melting of 

mother of pearl, strass and richly coloured plastics.
Alviero Martini- original application of Geo leather.
Sover-classic lines and design.
Eyevit Distribuzione (Italy):
Cesare Paciotti – the combinability of glamour and 

creative ideas.
Paciotti 4US – for active and stylish.
Viva International Group ( USA):
Tommy Hilfiger- unbelieveble image.
Gant- elegant and sporty style combined.
Marshon (USA):
Calvin Klein- provocatively inspired for individuals.
CK-a new style for brave.
Trioptica Company is dealing with wholesale 

deliveries of sunglasses and optical frames, accessory 
and equipment.

Cooperation with us will lead you to success!

TriOpTiCA COMpAny

52, Svoboda Avenue, 
88000, Uzhgorod, Ukraine 
Phone: +380 312 672327 
Fax: +380 312 673750 
e-mail: info@trioptica.com 
www.trioptica.com
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кріОгЕнсЕрвіс
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

м. Київ, 03062, Україна, а/с 86 
Тел.: (044) 4963070 
Факс: (044) 4963071/72 
e-mail: cryogen@cryogen.kiev.ua 
www.cryogen.kiev.ua

Компанія «Кріогенсервіс», знаходиться в 
м. Києві, Україна, заснована в 1993 році. Кількість 
співробітників – більше 200 чоловік. 

До основних напрямків діяльності відноситься 
сумісне виробництво кріогенних циліндрів CryoCyl 
160, виробництво кисню медичного газоподібного та 
лікувальне газозабезпечення медичних установ. 

Пропонуємо повний перелік обладнання для 
лікувального газозабезпечення: кріогенні циліндри, 
кріогенні газифікатори, випаровувачі, компресорні та 
вакуумні установки, газорозподільні рампи та блоки 
для вуглекислого газу (СО2) та закису азоту (N2O).

В и к о н у є м о  п о в н и й  п е р ел і к  р о б і т  п о 
переобладнанню лікувального газозабезпечення в 
ЛПЗ: підбір обладнання (згідно потреб конкретного 
ЛПЗ) європейських чи російських виробників; 
доставку та монтаж; прокладання мережі газопроводу; 
переобладнання операційних та реанімаційних залів, 
палат інтенсивної терапії та маніпуляційних кабінетів; 
повне гарантійне та післягарантійне обслуговування 
встановленого обладнання.

ExHibitorS

Company «Cryogenservice», is in Kyiv, Ukraine, 
founded in 1993 years. An amount of employees is more 
than 200 persons. 

To basic directions of activity the compatible 
production of cryogen cylinders of CryoCyl 160, 
production of oxygen medical gaseous and medical 
providing with gas of medical establishments.

Offer the complete list of equipment for the medical 
providing with gas: cryogen cylinders, kriogenni 
gazifikatori, vaporizers, compressor and vacuum options, 
gas-distributing footlights and blocks for carbon dioxide 
(СО2) and protoxide of nitrogen (N2O).

Execute the complete list of works on the re-
equipment of the medical providing with gas in LPZ: 
selection of equipment (in obedience to the necessities 
of concrete LPZ) of the European or Russian producers; 
delivery and editing; gasket of network of gas pipeline; 
re-equipments an operation and reanimation halls, 
chambers of intensive therapy and manipulation 
cabinets; complete guarantee and after guarantee 
maintenance of the set equipment.

CryOGEnsErViCE LTD.

Kyiv, 03062, P.B. 86 
Phone: +380 44 4963070 
Fax: +380 44 4963071(72) 
e-mail: cryogen@cryogen.kiev.ua 
www.cryogen.kiev.ua
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лаБікс
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Андрющенко, 2/26, оф.11, 
01135,  м. Київ, Україна, 
Тел.: (044) 4928871, 2271833 
e-mail: info@labix.com.ua 
www.labix.com.ua

Медичне лабораторне обладнання, витратні 
матеріали.

Продаж, встановлення, навчання, підтримка, 
забезпечення

- Гематологічні аналізатори серії Micros «ABX 
Diagnostics», Франція; 

- біохімічні аналізатори «Vital Scientif ic», 
Нідерланди;

- Аналізатори газів та електролітів крові «Nova 
Biomedical», США;

- Реагенти складні діагностичні біохімічні, контролі, 
калібратори, стандарти торгової марки «Elitech 
diagnostics», Франція;

- Системи для забору капілярної та венозної 
крові, біологічних рідин «KABE LABORTECHNIK», 
Німеччина;

- Контрольні матеріали для гематології «Streck», 
США.

ExHibitorS

Medical Laboratory Equipment, Consumables.
Sale, Installation, Teaching, Support, Provide
- Hematological analyzers Micros series «ABX 

Diagnostic», France.
- Biochemical analyzers «Vital Scientif ic», 

Netherlands.
- Blood Gas and Electrolytes Analyzers «Nova 

Biomedical», USA.
- Biochemical diagnostics complex reagents, control 

liquids, calibrators, standards «Elitech diagnostics», 
France.

- Systems for collection Venous and Arterial blood, 
biological liquids «KABE LABORTECHNIK», Germany.

- Control materials for hematology «Streck», USA.

LABiX LTD.

Of.11, 2/26, Andryuschenko Str., 
Kiev, 01135, Ukraine 
Phone: +380 44 4928871, 2271833 
e-mail: info@labix.com.ua 
www.labix.com.ua
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лікФарМа аДОніс
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Петровського, 233, 
м. Донецьк, 83046, Україна 
Тел./Факс: (062) 3348109/19 
e-mail: lekfarm@top.finfort.com

Є ведучим виробником фітопродукції в Україні.   
Фіточаї ТМ «Доктор» – відносяться до спеціальних 
харчових продуктів і призначена для реалізації в 
торгівельній та аптечній мережах.

Асортимент включає  75 найменування. це 
фасовані по 50, 75 та 100 грамів різні лікарські трави 
одного найменування, а також суміші лікарських 
трав в одноразових фільтр пакетах по 1,5 г (кожна 
пачка містить 20 одноразових фільтр пакетів). 
Для виробництва фіточаїв використовується 
тільки сертифікована сировина з Криму, Карпат та 
Полтавської області. 

Фіточаї ТМ «Доктор» користуються широким 
попитом населенням України, білорусії, Молдови, 
Росії, Узбекистану.   

Підприємство є дипломантом ряду престижних 
міжнародних виставок, нагороджено знаком «Вища 
Проба» та престижною нагородою «European quality 
Award» за розробку та виробництво високоякісних 
продуктів дієтичного харчування.

уЧасники виставки

The Company «Lekfarma «Adonis» Ltd is the leading 
manufacturer of phyto products in Ukraine. The herbal 
teas of the «Doctor» trade mark are among special food 
stuff to be distributed in trade and medical stores.

The assortment includes 75 items. These are packed 
up in one-herb tea bags, (50, 75 or100 g of medicinal 
grass each) and in 20 one-time filter tea bags (1,5 g of 
phyto compositions each). Only the certified stuff from 
the Carpathian, Crimea and Poltava regions is used in 
the production.

The «Doctor» herbal tea is of great demand at the 
Ukrainian market, as well as in Byelorussia, Moldova, 
Russia and Uzbekistan. 

The Company is a prize-winner in many prestigious 
international exhibitions.  It has been given the quality 
mark «Vyshcha proba» and the»European quality 
Award» for the development and manufacture of the 
high-quality dietary products.

LEKFArMA ADOnis LTD.

233, Petrovskogo St., 
83046, Donetsk, Ukraine 
Phone/Fax: +380 62 3348109/19 
e-mail: lekfarm@top.finfort.com
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Компанія «Ліон ТВ» пропонує трансляцію 
відеороликів у закладах громадського харчування, 
розважальних комплексах, торгових центрах, на 
масових заходах та ін. Трансляція здійснюється на 
плазмових екранах діагоналю 42дюйми. 

Основними перевагами можна вважати: по-перше, 
можливість вибору цільової аудиторії респондентів, 
орієнтуючись на відвідувачів закладів або заходів; 
по-друге, низьку вартість  послуг.

А також компанія надає наступні послуги:
- виготовлення відеопродукції;
- оренда плазмових екранів;
- обслуговування масових заходів із застосуванням 

плазмових екранів.
Детальну інформацію можна отримати, 

звернувшись у компанію по телефону або надіславши 
листа.

ліОн тв
КОМПАНІЯ 
МЕРЕЖА ПЛАЗМОВиХ ЕКРАНІВ 
У ЛьВОВІ

вул. Городницька, 47, оф. 1, 
м. Львів, 79019, Україна 
Тел.:                (032) 2939889, 
                        (067) 6733553 
                        (063) 3481700 
Факс:              (032) 2939889 
e-mail: lionTV@gmail.com
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лЬвівсЬкий завОД 
раДіОЕлЕктрОннОЇ 
МЕДиЧнОЇ аПаратури 
(ВАТ «ЛьВІВСьКиЙ ЗАВОД РЕМА»)
ВІДКРиТЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО

вул. Заводська, 31, 
м. Львів, 79019, Україна 
Тел./Факс: (0322) 521285, 520522, 
    599238, 599297 
e-mail: info@rema.com.ua 
www.rema.com.ua

ВАТ «Львівський завод  РЕМА» – підприємство 
з 60-річним досвідом медичного приладобудування 
- випускає складну радіоелектронну медичну 
апаратуру, а саме: портативний електрокардіограф 
ЕК1Т-04 з термопринтером і автономним живленням; 
дефібрилятор серця синхронізований ДКи-Н-02; 
штатив для довготривалих вливань ШДВ-3; апарат 
для СМХ-терапії ЛУЧ-4 .

У другій половині 2006 року планується випуск 
нових видів продукції :

- монітор приліжковий реаніматологічний МРП-02;
- дефібрилятор ДКІ-Н-02 Ст;
- електрокардіографи ЕК1Т-08, ЕК3Т-08;
- апарат для мікрохвильової терапії ЛУЧ-4М;
- інкубатор для інтенсивної терапії немовлят  

ІІТН-01; аналізатор напівавтоматичний біохімічний 
АНб-01.

ExHibitorS

JSC LZ REMA – is company with 60-years-old 
experience of manufacturing of medical electronic 
equipment - produces the sophisticated radioelectronic 
medical  apparatus,  namely:  Single Channel 
Electrocardiograph ЕК1Т-04 with  termalprinter and    
by the autonomous feed; Defibrillator ДКи-Н-02; Support 
for Continuous Infusions ШДВ-3; Apparatus for CMW-
Therapy ЛУЧ-4 .

Manufacturing new products is planned in the second 
half of 2006 year:

- Patient Monitor МРП-02;
- Defibrillator ДКІ-Н-02 Ст;
- Single and 3-Channel Electrocardiograph ЕК1Т-08, 

ЕК3Т-08;
- Apparatus for CMW-Therapy ЛУЧ-4М;
- incubator for intensive therapy of neonates ІІТН-01; 

semi-auto biochemistry analyzer АНб-01.

lViV raDioElECtroniCal 
MEDiCAL AppArATus pLAnT 
(JSC «LVIV PLANT REMA»)
JOINT STOCK COMPANY

31, Zavods’ka St., 
79019, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 322 521285, 520522, 
         599238, 599297 
e-mail: info@rema.com.ua 
www.rema.com.ua
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Основні напрямки діяльності інституту: 
діагностика та розробка нових методів і заходів 

профілактики, діагностиики та лікування:
- особливо небезпечних захворювань арбовірусної 

етіології – кліщовий енцефаліт, гарячка Західного 
Нілу, геморагічна гарячка з нирковим синдромом 
хвороби Лайма;

- особливо небезпечних захворювань рикетсійної 
етіології - висипний тиф, волинська, інші гарячки;

- пташиного гриппу;
- інфекційних захворювань, керованих засобами 

специфічної профілактики - дифтерія, правець, 
туберкульоз;

- йододефіцитних захворювань.
Підрозділи інституту ліцензовані на надання 

наступних видів медичної практики:
- фтизіатрія; дитяча фтизіатрія; пульмонологія, 

дитяча пульмонологія, терапія; 
- функціональна діагностика в пульмонології 

(ФЗД) та кардіології (ЕКГ); рентгенологія; торакальна 
хірургія; 

- клінічна лабораторна діагностика; лабораторна 
імунологія; 

- УЗД-діагностика;
- токсиколого-гігієнічних досліджень хімічних 

речовин і матеріалів, виробів побутової хімії, виробів 
парфюмерно-косметичної промисловості, засобів 
особистої гігієни; 

- медико-біологічних досліджень: харчової 
сировини, харчових продуктів; 

- санітарно-гігієнічних дослідженль: хімічних 
речовин в повітрі робочої зони, атмосферному 
повітрі, воді, грунті, харчових продуктах, полімерних 
композицій, крім полімерів медичного призначення.

лЬвівсЬкий наукОвО- 
ДОсліДний інститут 
ЕПіДЕМіОлОгіЇ і гігіЄни

вул. Зелена, 12, 
м. Львів, 79005, Україна 
Тел.: (0322) 725640 
Факс: (0322) 762831 
e-mail: epidem@mail.lviv.ua 
www.lndieg.org.ua

уЧасники виставки

ПП «МаКом» з 1998 р. займається виданням 
інформаційних каталогів, буклетів та 

виготовленням поліграфічної продукції.
Серед проектів «Львівський інформаційний 

медичний путівник», «Навчальні заклади України. 
Західний регіон», «Сучасна оселя», «Львівська 
кнайпа». 

Пропонуємо виготовлення всього спектру бланків 
та журналів, медичної документації.

МакОМ
ПРиВАТНЕ ПІДПРиЄМСТВО

вул. Сербська, 8/6, а/с 823, 
м. Львів, 79008, Україна 
Тел.: (032) 981444 
Тел./Факс: (0322) 722626 
e-mail: makom@mail.lviv.ua
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Пропонуємо широкий асортимент ортопедичних 
виробів:

- коректори осанки, корсети для профілактики та 
лікування захворювань хребта, шийні коміри, ортези-
шини та стабілізатори з неопрену, бандажі, тощо;

- ортопедичні пристосування по догляду за 
стопою;

- компресійні антиварикозні панчішні вироби; 
- протипролежневі подушки;
- ортопедичне взуття (дитяче, доросле) та 

встілки;
- консультація лікаря-ортопеда;
- педікюр (корекція вростаючого нігтя, лікування 

тріщин та мозолів).

МЕДик-сЕрвіс
цЕНТР ОРТОПЕДиЧНОЇ 
ДОПОМОГи, ЕКСКЛюЗиВНиЙ 
ДиСТРиб’юТОР ОРТОПЕДиЧНиХ 
ТОВАРІВ «PANI TERESA» 
(ПОЛьЩА) НА УКРАЇНІ

вул. Личаківська, 65, 
м. Львів, 79010, Україна 
Тел./Факс: (0322) 767483 
e-mail: Medyk_servis@meta.ua 
Директор: Фецич Оксана Василівна

ExHibitorS

MEDyK-sErViCE
THE CENTRE OF ORTHOPEDIC 
HELP, EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF 
ORTHOPEDIC ARTICLES OF «PANI 
TERESA» (POLAND) IN UKRAINE

65, Lychakivska St., 
79010, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 322 767483 
e-mail: Medyk_servis@meta.ua 
Director – Oksana Fetsych

We ofer a wide choice of orthopedic articles:
- deportment correctors, corsets for prevention and 

treatment of spine diseases, neck collars, neoprene 
splints and stabilizers, bandages, etc.

- orthopedic devices for feet
- compressor antivaricose stocking
- antibedsore pillows
- orthopedic foot wear and insoles (for children and 

adults)
- consultation of orthopedist
- chiropody (correction of ingroving nail, treatment of 

cracks and corns).
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Видавництво газет «Медичний вісник України», 
«Пацієнт», журналу «Інфекційний контроль» та іншої 
поліграфічної продукції.

МЕДиЧний вісник украЇни
ГАЗЕТА

а/с 9, м. Одеса, 65045, Україна, 
Тел.: (048) 7860017 
Тел./Факс: (048) 7689024 
e-mail: mvu@tm.odessa.ua, 
           mvu@renome-i.net 
www.medvestnik.narod.ru

ExHibitorS

MEDiCAL HErALD OF uKrAinE
NEWSPAPER

P.O.B. 9, 65045, Odesa, Ukraine, 
Phone: +380 48 7860017 
Phone/Fax: +380 48 7689024 
e-mail: mvu@tm.odessa.ua, 
            mvu@renome-i.net 
www.medvestnik.narod.ru

«Medical herald of Ukraine» and «Patient» 
newspapers, «Infectional control» magazine.
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МЕгаклас
ПРиВАТНЕ ПІДПРиЄМСТВО 
РЕКЛАМНО-ВиРОбНиЧА КОМПАНІЯ 

вул. Городоцька, 174, 
м. Львів, 79022, Україна 
Тел./факс: (032) 2451131, 2451125 
  2451124 
e-mail: megaclass@megaclass.biz 
www.megaclass.biz

Рекламна агенція ПП «МЕГАклас» за 8 років праці на ринку 
реклами стала одним з лідерів на Західному регіоні України у 
даній сфері. 

Наша стратегія: 
- потужна виробнича база. Впровадження новітніх технологій 

та сучасного обладнання для досягнення максимального 
результату;

- широкий спектр послуг;
- дружній творчий колектив висококваліфікованих 

спеціалістів;
- професіоналізм, компетентність та своєчасність при 

виконанні замовлень.
Що дозволяє вирішувати актуальні завдання, які відповідають 

вимогам сучасного рекламного ринку. 
На сьогоднішній день РА «Мегаклас» це: 
• стабільна та ефективна реклама на транспорті: 

реклама на бортах та у салонах громадського транспорту; 
брендування автомобілів, транспорту у аеропортах; 
виготовлення та втілення оригінальних макетів для різних 
моделей кузова;

• яскрава та ефективна зовнішня реклама: виготовлення 
та встановлення рекламних щитів, брандмауерів; оренда 
рекламних площин; проектування та виготовлення дорожних 
вказівників, лайтбоксів, касетонів, штендерів, а також 
нестандартних рекламних конструкцій;

• реклама на аеродинамічних конструкціях;
• реклама в стерео-варіо форматі;
• ефективна світлова реклама: усі види робіт з різними 

видами пластику, дібонду, неонових трубок, дюралайту, 
світловодів; багатий досвід монтажних робіт; оригінальні 
дизайнерські та інженерні вирішення;

• вакуумне формування;
• лазерна порізка;
• поліграфічні послуги;
• якісний широкоформатний друк. 
Успішною та наполегливою працею РА «МЕГАклас» 

завоювала визнання та довіру у своїх замовників і партнерів, 
які оцінили широкий спектр пропозиції та інші переваги 
взаємовигідної співпраці. 

РА «МЕГАклас» визнано переможцем 2006 р. в номінації 
«Зовнішня реклама» на фестивалі реклами «Золотий бублик», 
Львів. 

наше правило: 
Компетентність. Професіоналізм. Порядність. Повага. 
Ми будемо раді запропонувати Вам співпрацю!
більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті: 

www.megaclass.biz

уЧасники виставки уЧасники виставки

... Пориньте у світ справжніх традицій
Таїланду (Сіамського Королівства), 
відчуйте цілющу силу масажу, 
поєднаного у  композицію квітів та 
ароматів цієї дивовижної країни!

Вперше у Західному регіоні!!!
Висококваліфіковані спеціалісти з Таїланду 

пропонують Вам сім видів загальнооздоровчого 
масажу:

- традиційний тайський масаж (антистресова, 
релаксуюча, тонізуюча дія);

- фут масаж ( точковий масаж ніг та стопи 
– лікувальна дія на органи людини);

- ойл масаж (косметична, антицелюлітна, 
оздоровча дія з використанням олії на тайських 
травах);

- слім масаж (з використанням спеціального 
натурального крему тайського виробництва для 
схуднення, розглажування зморшок, підтяжки та 
омолодження шкіри);

- традиційний тайський масаж+пахоп (проводиться 
методом накладування розпарених тайських рослин 
на біологічно активні точки, що нормалізує кровообіг 
та обмін речовин, знімає напругу, стреси та підвищує 
імунітет організму);

- традиційний тайськиі масаж+фут масаж; 
- ойл масаж+фут масаж.
Запрошуємо Вас щодня з 10.00 до 22.00

лілаваДі
САЛОН ТАЙСьКОГО 
МАСАЖУ

пр. Свободи, 22 , 
79000, м. Львів, 
(вхід з подвір’я)                                                                                           
Tел.: (032)  2550860 
Tел./факс: (0322) 620227 
e-mail: vip-van@bigmir.net                            
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«Українська медична газета» видається з 
жовтня 2005 року. це науково-популярне медичне 
видання. Засновник: ТзОВ «Інформаційний центр 
Медпромінфо». Повноколірна. Тираж – 30 тисяч 
екземплярів. Періодичність – 1 раз на місяць. 
Тематична спрямованість: необхідна змістовна 
інформація для лікаря-практика. Повний комплекс 
рекламно-інформаційних послуг. Розповсюджується 
за передплатою. Передплатний індекс в каталозі 
«Укрпошти» – 94552.

МЕДПрОМінФО
ІНФОРМАцІЙНиЙ цЕНТР, 
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Дмитрівська, 48-г, а/с 140, 
м. Київ, 01054, Україна 
Тел./Факс: (044) 5850556, 58 
e-mail: umga@medprom.com.ua 
www.medprom.com.ua
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Пропонує:
- медичне обладнання;
- інструменти хірургічні, травматологічні, 

офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, 

набори хімічних реагентів для обробки плівки;
-  кардіолог ічне обладнання та розхідні 

матеріали;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна та Польща 

(можливість пошиття одягу по індивідуальних 
замовленнях);

- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва 
Україна та Німеччина;

- обладнання для лабораторій різного профілю.

МЕДтЕХніка
СПД ФО ШЕНГОФЕР НАТАЛІЯ 
ЄВСТАХІЇВНА

вул. Володимира Великого, 117, 
м. Львів, 79071, Україна 
Тел./Факс: (0322) 635009, 649861 
e-mail: medtehnika@lviv.farlep.net
пл.Ринок, 3, 
Тел.: (0322) 725009

ExHibitorS

MEDtECHnika
SCHENGOFER NATALIYA 
YEVSTAHIYIVNA, BUSINESSWOMAN

117, V. Velykogo St., 
79071, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 322 635009, 649861 
e-mail: medtehnika@lviv.farlep.net
3, Square Rynok, 
Phone: +380 322 725009

Offers: 
- medical equipment; 
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other 

tools; 
- X-ray and fluorography films, chemical reagent sets 

for film processing; 
- cardiological equipment and expenditures; 
- patients care items; 
- medical clothes of Ukrainian and Polish production 

(possibility of clothes tailoring to individual order); 
- fashionable medical and orthopedic footwear of 

Ukrainian and German production; 
- different structure laboratory equipment.
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У П РА В Л І Н Н Я  З А К Л А Д О М  ОХ О Р О Н и 
ЗДОРОВ’Я 

Перший журнал для головного лікаря, його 
заступників та головної медичної сестри. Організація 
діяльності; Економіка закладу; бухгалтерський облік 
та оподаткування; Документування господарської 
діяльності; Оплата праці та пенсійне забезпечення; 
Охорона праці; Лікувально-діагностична робота; 
Медична експертиза; Контроль за якістю медичної 
допомоги; Робота та освіта середнього медичного 
персоналу; Техніка безпеки та виробнича санітарія; 
Нагляд і контроль; Нормативні документи з 
коментарями експертів – на 128 сторінках 
щомісяця.

Передплату на журнал можна оформити:
- у вcіх поштових відділеннях
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» 

- 95722
- у редакції 
тел./Факс: 8 (044) 5171605, 5165501
e-mail: peredplata@mcfr.com.ua

МіЖнарОДний ЦЕнтр 
ФінансОвО-ЕкОнОМіЧнОгО 
рОзвитку-украЇна
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Марини Раскової, 11-А, офіс 410, 
м. Київ, 02660, Україна 
Тел./Факс: (044) 5864346 
e-mail: mcfr@mcfr.com.ua 
www.mcfr.com.ua

уЧасники виставки

Рекламне агентство «Міст Медіа» створено у 2001 році 
як структурний підрозділ телекомпанії «Міст» (працює з  1990 
року як одна з перших недержавних телекомпаній України і 
кореспондентський пункт для збирання інформації про життя 
і події в Україні для української діаспори  Канади). Від початку 
своєї діяльності телекомпанія готує програми для демонстрації 
за кордоном: щотижневі 30-хвилинні програми для Канади, 
інформаційні випуски для трансляції у США і Австралії. У 1992 
– 93 роках телекомпанія активно співробітничала з телекомпанією 
«Ньюс» (США). Програми, створені телекомпанією, в різні роки 
транслювалися на загальноукраїнських каналах – УТ-1, Інтер, ІСТV 
та СТб, у 1998-99 роках на всеукраїнських фестивалях телепрограм 
відзначені нагородами «Золота Ера» та «Золота  хвиля», «Золотий 
Георгій»). 

Cьогодні рекламне агентство  «Міст Медіа» виготовляє і 
розміщує інформаційні і рекламні матеріали в ефірах телеканалів  
«5»,  «Кіно», «12» (мовлення на Львів і область), Радіо 5, в мережі 
плазмових моніторів.

Розміщення реклами на телебаченні:
5 КАНАЛ – канал чесних новин. Неупереджений погляд 

журналістів, правдиве висвітлення подій, оперативне реагування!
Телеканал СТб – документальні серіали, пізнавальні програми, 

якісні художні фільми!
Телеканал КІНО – новий погляд на українське телебачення!
Розміщення реклами на радіо:
РАДІО 5 - Тільки найкраща музика, тільки найгарячіші, та 

найактуальніші новини, тільки відмінний настрій – 100 відсотків 
позитиву та оптимізму впродовж 24 годин!

Плазмові монітори:
«INDOOR VIDEO»  – це сучасний, високотехнологічний вид 

реклами, що поєднує в собі переваги: 
1)відеореклами;
2)радіореклами;
3)зовнішньої реклами;
4)промозаходів; 
5) P.O.S. матеріалів. 
Вартість реклами на плазмових моніторах порівнюється 

з традиційними видами зовнішньої реклами і у декілька разів 
дешевша, ніж на телебаченні або радіо. У той самий час така реклама 
має всі переваги відео, а аудіосупровід дозволяє рекламодавцеві 
нагадати про себе навіть тоді, коли споживач знаходиться поза 
зоною відеопокриття екрана. Трансляція здійснюється одночасно  у 
всіх супермаркетах мережі протягом дня (15 годин з 08:00 до 23:00). 
Розміщення реклами на плазмових моніторах - ідеальний варіант, 
якщо потрібно провести тривалу кампанію з малими затратами, 
підтримати кампанію, яка проводиться на радіо, телебаченні або 
в пресі.

Міст МЕДіа
РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО

вул.Сихiвська, 8, 
м. Львів, 79066, Україна 
Тел./Факс: (032) 2217415 
e-mail: bridge@mail.lviv.ua, 
            office@mist-tv.com.ua 
www.mist-tv.com.ua
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ТОВ «Наніта» є ексклюзивним дистриб’ютором 
апаратів квантової терапії «Мілта» і «Рікта».

наніта
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Раїси Окіпної, 3, 
м. Київ, 02002, Україна 
Тел./Факс: (044) 5174368 
www.milta.kiev.ua

ExHibitorS

nAniTA LTD.

3, R.Okipnoyi St., 
02002, Kyiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 44 5174368 
www.milta.kiev.ua

«Nanita» Ltd is an exclusive representative of 
quantum therapy apparatus «Milta» and «Rikta».
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Д е м о н с т р а ц і я  т а  п р о д а ж  м а с а ж н о г о 
обладнання. 

Демонстрація сеансів точкового масажу, 
рефлексотерапії та прогрівання на унікальному 
масажному обладнанні «НУГА бЕСТ». 

Продаж: масажного обладнання «НУГА бЕСТ» 
(Південна Корея), що надає ефективну профілактику 
та оздоровлення: 

- опорно-рухового апарату;
- серцево-судинної системи; 
- нервової системи; 
- зниження ваги.

нуга БЕст
МАГАЗиН-САЛОН

вул. Наукова, 29-А, 
м. Львів, 79053, Україна 
Тел.: (0322) 640672, 
 (050) 3730175 
e-mail: nugabest_lviv@ukr.net
пр. Чорновола, 101, 
79020, м. Львів, Україна 
Тел.: (0322) 407700, 
 (067) 6975279
м. Львів, пр. Червоної Калини, 85а, 
Тел.: (0322) 455877, 
 (067)  9294154

ExHibitorS

nuGA BEsT
STORE AND SALON

29-A, Naukova St., 
79053, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 322 640672, 
 +380 50 3730175 
e-mail: nugabest_lviv@ukr.net

Showing and sale of body massage apparatus. 
Showing of the dotted (punctuate) massage, heating, 

and reflex therapy on the «NUGA BEST» unique body 
massage apparatus.     

Sale:  «NUGA BEST» body massage apparatus 
(made in South Korea), which provides effective 
prophylaxis and sanitation of:

- musculoskeletal [locomotor] system; 
- cardiovascular system; 
- nervous system; 
- weight decrease.
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ОкО (тОв «нвП укрОПтика»)
УКРАЇНСьКиЙ ОПТиЧНиЙ ЖУРНАЛ

пр. Гагаріна, 84а/76, 
м. Дніпропетровськ, 49050, Україна 
Тел.: (056) 7453157, 3743897,  
  7366387 
e-mail: oko_dnepr@a-teleport.com, 
           oko_magazine@rambler.ru 
www.okomagazine.com.ua

Український оптичний журнал «ОКО» – єдине 
спеціалізоване оптичне видання в Україні.

Журнал «ОКО» видається з 2001 року. Щорічно 
випускається 6 номерів: №1 (січень – лютий), №2 
(березень – квітень), №3 (травень – червень), №4 
(липень – серпень), №5 (вересень – жовтень), №6 
(листопад – грудень).

Журнал «ОКО» орієнтований на оптичні салони та 
магазини, кабінети контактної корекції, дистриб’юторів 
та виробників оптичної продукції. Коло наших читачів 
– директори та менеджери оптичних салонів, 
оптових компаній-дистриб’юторів та підприємств-
виробників оптичної продукції, лікарі-офтальмологи, 
оптометристи, продавці-консультанти, майстри-
оптики, клієнти оптичних салонів та кабінетів 
контактної корекції.

Зміст журналу представлений у таких основних 
рубриках: «Виставки та семінари», «Майстерня», 
«Кабінет офтальмолога», «Зір та Hi-Tech», «бізнес», 
«Учасники оптичного ринку», «Калейдоскоп» та ін.

У 2004 році почався випуск додатку «ОКО: прайс-
лист». це нове видання, яке містить інформацію про 
товари та послуги; виходить 4 рази на рік.

«Український оптичний довідник» – ще один 
додаток до журналу «ОКО», який містить адреси 
оптових та роздрібних оптичних компаній України. 
«Український оптичний довідник» виходить 1 раз 
на рік.

З 2007 року ми почали випуск нового щорічного 
видання – «Каталогу сонцезахисних та спортивних 
окулярів». Також планується випуск ряду інших 
спеціалізованих каталогів.

Усі  наші видання розповсюджується за 
передплатою.

ExHibitorS

«OKO» Ukrainian optical magazine – the only 
specialized optical edition in Ukraine.

«OKO» magazine is issued since 2001. Every year 
6 issues of the magazine are published: #1 (January 
– February), #2 (March – April), #3 (May – June), #4 (July 
– August), #5 (September – October), #6 (November 
– December).

 «OKO» magazine is directed toward optical salons 
and stores, cabinets of contact correction, companies-
distributors and producers of optical production. Our 
readers are managers of optical stores, wholesale 
companies-distributors and producers of optical 
production, ophthalmologists, optometrists, shop-
assistants, clients of optical stores and cabinets of 
contact correction. 

Contents of the magazine consists of such main 
rubrics as «Exhibitions and seminars», «Optical 
workshop», «Cabinet of ophthalmologist», «Eyesight and 
Hi-Tech», «Business», «Participants of optical market», 
«Kaleidoscope» etc.

In 2004 we started to issue a supplement to the 
magazine «OKO: price-list». This new edition contains 
information about goods and services; it is issued 4 
times per year. 

«Ukrainian optical guide» – another complement to 
the «OKO» magazine. It includes addresses of wholesale 
and retail optical companies of Ukraine. «Ukrainian 
optical guide» is issued once a year.

In 2007 we started to publish a new annual edition 
– «Catalogue of sport and sunglasses». Also we plan to 
issue a number of other specialized catalogues.

Our editions are distributed by subscription.

OKO («npp uKrOpTiCA» LTD.)
MAGAZINE

Of. 76, 84a, Gagarina Avenue, 
49050, Dnipropetrovsk, Ukraine 
Phone: +380 56 7453157, 3743897,  
       7366387 
e-mail: oko_dnepr@a-teleport.com, 
            oko_magazine@rambler.ru 
www.okomagazine.com.ua
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ОлЬвіЯ нОва
ТОВАРиСТВО 
З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Декабристів, 3, оф. 304, 
м. Київ, 02121, Україна 
Тел.: (044) 5923900 
Тел./Факс: (044) 4928047 
e-mail: info@olvianova.com.ua 
www.olvianova.com.ua, 
www.smartnova.com.ua

Розробка – виробництво – впровадження.
Від наукового дослідження до практичного 

застосування медичного та косметологічного 
обладнання та програмного забезпечення до нього.

- Експрес - діагностика функціонального стану 
організму.

-  Електропунктурна діагностика (  Фоль, 
Накатані).

- Іридодіагностика.
- біорезонансна терапія, в т.ч. антипаразитарна, 

адаптивна, індукційна.
Апаратна косметологія – мікротокова терапія, УЗ-

терапія, фонофорез, електрофорез, магнітотерапія, 
ударно-хвильова терапія, кріотерапія і т.п.

Апаратура супроводжується методичними 
рекомендаціями, навчанням та консультаціями, 
повним сервісним обслуговуванням.

Разом з Медичним інститутом УАНМ проводимо 
щомісячні курси та семінари з електропунктурної 
діагностики та інформотерапії.

Тематичн і  семінари:  гомотоксиколог ія ; 
рефлек с отерап ія ;  ф і тотерап ія ;  аюрведа ; 
психосоматична  медицина. 

По закінченні всіх видів навчання видаються 
сертифікати.

Завжди раді клієнтам та відкриті для ділової 
співпраці.

ExHibitorS

Development - manufacture - introduction. 
From scientific research before practical application 

medical and cosmetology the equipment and the 
software to it. 

The Express diagnostics of a functional condition of 
an organism. 

Electropuncture diagnostics (Voll, Nakatany, etc.). 
Iridodiagnostic. 
Bioresonant therapy, including antiparasitic, adaptive, 

induction. 
The hardware cosmetology – micro current therapy, 

Ultrasonic -therapy, phonophoresis, electrophoresis, 
a magneto therapy, with great dispatch-wave therapy, 
cryogenic therapy, etc. 

The Equipment is accompanied by methodical 
recommendations, training and the consultations, full 
service. 

Together with Medical institute UANM we run monthly 
courses and seminars on electropuncture diagnostics 
and informotherapy.

Thematic seminars: Homotoxicology; eflexotherapy; 
herbal medicine; the Ayurveda, psychosomatic 
medicine. 

Upon termination of all kinds of training certificates 
stand out. 

Are always glad to clients and are opened for 
business cooperation.

OLViA nOVA LTD.

Office 304, 3, Decabrystiv St., 
02121, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44  5923900 
Phone/Fax: +380 44 4928047 
e-mail: info@olvianova.com.ua 
www.olvianova.com.ua, 
www.smartnova.com.ua
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В давні часи мудрі цілителі казали: «Лікар, який 
не знає в якій фазі знаходиться Місяць, не має 
права підходити до хворого». Наш астрологічний 
календар е календарем місячно-сонячних ритмів. В 
ньому наведені характеристики місячних та сонячних 
днів на кожен день, періоди місячних фаз, сонячних 
та місячних затемнень та багато іншої корисної 
інформації. Календар має бути корисним астрологам 
та психологам, лікарям та народним цілителям, 
підприємцям та державним службовцям, бізнес-леді 
та домогосподаркам, а також всім, хто став на шлях 
пізнання себе та Всесвіту.

ОсиПЕнкО О.Д.
ПРиВАТНиЙ ПІДПРиЄМЕць

вул. Суворова, 29, 
м. Ірпінь, Київська обл., 08200, Україна 
Тел./Факс: (044) 5927228, 
 (050) 4433040 
e-mail: selena108@mail.ru 
www.gelena.kiev.ua

ExHibitorS

OsypEnKO O.D.
PRIVATE ENTREPRENEUR

29, Suvorova St., 
08200, Irpin, Kyiv region, Ukraine 
Phone/Fax: +380 44 5927228, 
 +380 50 4433040 
e-mail: selena108@mail.ru 
www.gelena.kiev.ua

At ancient times wise healers were saying: «A doctor, 
who does not know the phases of the Moon, does not 
have a right to come to the patient». Our astrological 
calendar is a calendar of the Moon and the Sun rhythms. 
It contains characteristics of the Moon and the Sun days 
for every day, periods of the Moon phases, the Sun 
and the Moon eclipses and other useful information. 
This calendar should be useful to astrologers and 
psychologists, to doctors and healers, to entrepreneurs 
and government workers, to business ladies and 
housewives, and also to all those who choose the way 
of learning their own inner world and the Universe.



�� ��

уЧасники виставки

Практика уПравліннЯ
РЕДАКцІЯ ЖУРНАЛУ

вул. Садова, 2-А, а/с 5922, 
м. Львів, 79054, Україна 
Тел.: (032) 2441000 
e-mail: info@praktyka.com.ua 
www.praktyka.com.ua

«Практика управління»- журнал для людей, які 
приймають рішення.

Формат:
- короткі та практичні поради і рішення щодо 

ситуацій, які виникають в управлінні компанією чи 
підрозділом.

Основні рубрики журналу:
- стратегії & експансія, 
- маркетинг & PR, 
- продажі & робота з клієнтами, 
- HR (управління персоналом), 
- IT (інформаційні технології), 
- безпека & взаємодія з державними органами, 
- організаційна ефективність & керування 

змінами, 
- фінанси & облік, 
- право, 
- ділова етика, 
- загальний менеджмент. 
Передплата здійснюється через:
- будь-яке відділення «Укрпошти», 
- передплатні агенції,
- редакцію журналу.
Періодичність - 12 номерів на рік.
Передплатний індекс- 95896.
Розповсюдження по всій Україні:
- за передплатою,
- на виставках,
- на семінарах, тренінгах.

ExHibitorS

«Practice of management» - journal for decision-
makers

Format: brief and practical advice, solutions to 
issues, which arise when managing company or a 
department.

Main sections of the journal: 
- strategies & expansion, 
- marketing & PR, 
- sales & client relations, 
- HR,
- IT, 
- security & co-operation with governmental 

structures, 
- organizational efficiency & changes management, 
- finance & accounting, 
- law, 
- business ethics,
- general management.
Distribution: all regions of Ukraine:
- by subscription,
- at trade fairs,
- at business trainings and seminars.

praCtiCE oF ManaGEMEnt
JOURNAL

2-A, Sadova St., 
79054, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 2441000 
e-mail: info@praktyka.com.ua 
www.praktyka.com.ua
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Гуртові  поставки оптичної  продукці ї  та 
аксесуарів. 

Ексклюзивний представник в Україні оправ «Liw 
Lewant», сонцезахисних окулярів «Arkadius» та 
торгової марки «Primavera», яка включає в себе лінії 
«Primavera eyewear», «Primavera kids», «Primavera 
collezioni», сонцезахисні окуляри «Solaris».

Приватний ПіДПриЄМЕЦЬ 
сОлОнЮк М.а.

вул. Січневого повстання, 7, офіс 1, 
м. Київ, 01010, Україна 
Тел.: (044) 5017833 
Тел./Факс: (044) 2889252 
e-mail: solo-optica@mail.ru

ExHibitorS

sOLOnyuK M.A.

Office 1, 7, Sichnevogo Povstannia St., 
01010, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 5017833 
Phone/Fax: +380 44 2889252 
e-mail: solo-optica@mail.ru

Wholesale deliveries of optical production and 
accessories. The exclusive representative in Ukraine of 
trade marks « Liw Lewant «, «Arkadius», «Primavera».
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Журнал «Провізор» — спеціалізоване видання 
для працівників фармації та медицини. «Провізор» 
видається з 1996 року. Періодичність виходу журналу: 
2 рази на місяць. Регіон розповсюдження — Україна 
та країни СНД.

Єдиний передплатний індекс в каталогах 
«Укрпошти» та  «Роспечати» – 22633.

ПрОвізОр
ЖУРНАЛ 
ВиДАВНицТВО «ФАРМІТЕК»

пр. Леніна, 40, 
м. Харків, 61166, Україна 
Тел./Факс: (057) 7020806, 7178900,
м. Київ, 
Тел./Факс: (044) 2369038 
e-mail: provisor@mega-pharm.com 
www.provisor.com.ua

ExHibitorS

proViSor
MAGAZINE

40, Lenin Ave, 
61166, Kharkiv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 57 7020806, 7178900,
м. Київ, 
Тел./Факс: +380 44 2369038 
e-mail: provisor@mega-pharm.com 
www.provisor.com.ua

Provisor, a specialized journal for pharmaceutics and 
medical experts. 

Frequency of appearance – 2 times a month. 
Subscription code 22633 in Ukraine and Russia.
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Принципи та функції Серагем.
Масаж розслаблює м»язи та сухожилля спини, 

ослабляє тиск на спинний мозок, розблоковує нерви, 
розтягує та випрямляє спину.

Ефект Moxibustion здійснюється з принципів 
Східної медицини. Moxibustion використовує тепло 
від спеціальних матеріалів, які допомагають в 
розслабленні та нагріванні.

Серагем постачається з 2-ма зовнішніми 
випромінювачами: 9-и сферами і 3-и сферами, які 
можуть бути застосовані до рук, живота та інших 
частин тіла під час запуску програми.

«Серцем» Серагем є біотехнічний вдосконалений 
внутрішній випромінювач. Рухаючись вдовж природної 
лінії пацієнта, він стимулює назначені точки вздовж 
хребта.

сЕрагЕМ-заХіД
ОЗДОРОВЧиЙ цЕНТР

вул. Бр. Міхновських, 11, 
м. Львів, 79016, Україна 
Тел.: (032) 244 44 03 
Тел./Факс: (032) 244 44 02 
www.seragem.com.ua

ExHibitorS

sErAGEM-ZAHiD
HEALTH CENTRE

11, Br. Mikhnovskyh, 
79016, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 244 44 03 
Phone/Fax: +380 32 244 44 02 
www.seragem.com.ua

Principles and Functions Ceragem
Massaging relaxes the muscles and tendons 

around the spine, relieving pressure on the spinal 
cord, unblocking the nerves, stretches and adjusts the 
spine. 

Moxibustion effect is derived from Eastern medicine 
principles, Moxibustion uses heat derived from a specific 
material to aid in healing and relaxation.

CERAGEM comes with two External Projectors, one 
9-sphere and one 3-sphere module which can be applied 
to arms, abdomen or other parts of the body while the 
automated program is running.

Central to the design of CERAGEM is the bio-
technically advanced Internal Projector. Moving along 
the user»s natural back line with the assistance of the 
guidance track with stimulates appropriate pressure 
points along the spinal area.
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Протезування жінок-інвалідів які перенесли 
ампутацію молочної залози та їх реабілітація.

Прокат засобів реабілітації (візочки, опори, 
милиці, палиці тощо.

Реабілітація хворих з порушенням опорно 
– рухового апарату. Виготовлення протезів верхніх 
та нижніх кінцівок, туторів та ортезів для дітей і 
дорослих, ортопедичних устілок.

Консультативний прийом лікарем з нетрадиційної та 
народної медицини, гомеопатом, невропатологом.

Фізична та психологічна реабілітація молодих 
інвалідів хворих на  дитячий церебральний параліч 
(ДцП).

сОзарін
ЛьВІВСьКиЙ цЕНТР СОцІАЛьНОГО 
ЗАХиСТУ ТА РЕАбІЛІТАцІЇ 
ІНВАЛІДІВ

вул. Гайворонського, 27, 
м. Львів, 79057, Україна 
Тел.: (032) 2373068 
Тел./Факс: (032) 2971905 
e-mail: sozarin@lviv.farlep.net, 
            alusofia@is.lviv.ua
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сПаринг-віст
НАУКОВО-ВиРОбНиЧЕ 
ПРиВАТНЕ ПІДПРиЄМСТВО

вул. Володимира Великого, 33, 
м. Львів, 79026, Україна 
Тел./Факс: (032) 2422015 
e-mail: market@ecotest.ua 
www.ecotest.ua

Підприємство «Спаринг-Віст центр» працює в 
галузі приладобудування вже чотирнадцятий рік та 
випускає широку гамму сучасних компактних засобів 
радіаційного контролю торгової марки «EКOTEСT». 
Усі вони є офіційними засобами вимірювальної 
техніки, котрі пройшли сертифікацію не тільки в 
Україні, а й за її межами. 

За своїм призначенням продукція «ЕКОТЕСТ» 
поділяється на: прилади радіаційного контролю, 
блоки детектування, автоматизовані системи 
радіаційного контролю, програмне забезпечення для 
автоматизованих систем радіаційного контролю.

Підприємство «Спаринг-Віст центр» працює 
в умовах впровадженої та сертифікованої 
системи управління якістю ISO 9001-2000. Уся 
продукція виготовляється підприємством за 
новітніми технологіями з використанням сучасної 
комплектації. 

Про якість та популярність приладів «ЕКОТЕСТ» 
свідчить те, що сьогодні вони експортуються в 
Росію, Казахстан, болгарію, США, Корею, Австралію, 
Великобританію та інші країни.

ExHibitorS

The Sparing-Vist Center enterprise is a leading 
developer and manufacturer of radiation measurement 
instruments of the registered ECOTEST trademark. 
Working in the instrument-making industry already for 
14 years the enterprise has manufactured a broad 
range of up-to-date professional survey instruments 
of «ECOTEST» trademark, certified in Ukraine and 
internationally. 

Products manufactured by our enterprise include: 
radiation measurement instruments; detecting units; 
automated systems of radiation control; and software 
for automated systems of radiation control. 

The enterprise is working in accordance with the 
introduced and implemented quality Management 
System, which is ascertained by the ISO 9001-2000 
certificate. 

Our enterprise is an equipment choice not only 
by authorities for Ukraine, but also caters to various 
organizations, large and small, worldwide, in particular 
in Russia, Bulgaria, Kazakhstan, Korea, USA, Australia, 
Great Britain, etc.

spArinG-VisT
CENTER  
SCIENTIFIC AND PRODUCTION  
PRIVATE ENTERPRISE

33, V.Velyky St., 
79026, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 32 2422015 
e-mail: market@ecotest.ua 
www.ecotest.ua
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тЕлЕОПтик
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

А/с 192, м. Київ, 02222, Україна 
Тел.: (044) 5740756 
Тел./Факс: (044) 2929502 
e-mail: officet@i.com.ua

Підприємство «Телеоптик».
Основні напрямки діяльності:
- розробка, виробництво і постачання сучасних 

систем візуалізації   та реєстрації цифрових 
рентгенівських зображень;

- поставки нових рентгенівських комплексів, 
мамографів, денситометрів і флюорографів та їх 
дообладнання малодозовими цифровими приймачами 
родини «Альфа» власного виробництва «Телеоптик» 
для переводу рентгенівської техніки на сучасну 
безплівкову технологію (можливе  дообладнання вже 
працюючих комплексів та флюорографів).

- Поставки медичного інструментарію для 
лабораторій та операційних, а також термоіндикаторів 
для стерилізації.

Офіційним представником ТОВ «Телеоптик» в 
Західній Україні є ТОВ «Ескулап».

ExHibitorS

The main scope of activity:
- Development, production and installation of modern 

imaging systems;
- Supply of new X-ray diagnostic systems, 

mamographes, densitometers, fluorographes and 
additional equipment with digital receptors of the «Alpha» 
family produced by «Teleoptic» for X-ray equipment. 
Conversion to the modern filmless technology (upgrate 
of the explited equipment is possible);

-• Supply of medical instrument for laboratories, 
surgery; indicators of sterilization.

Official representative Teleoptic LTD in West Ukraine 
is Eskulap LTD.

TELEOpTiC LTD.

Mailbox 192, 02222, Kyiv, Ukraine, 
Phone: +380 44 5740756 
Phone/Fax: +380 44 2929502 
e-mail: officet@i.com.ua
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тріал
ПРиВАТНЕ 
ПІДПРиЄМСТВО

а/с 73, м. Київ, 03113, Україна 
Тел.: (044) 5780425, 
 (050) 4133619 
e-mail: Office@treal.com.ua 
www.treal.com.ua

Офіційний ексклюзивний представник на 
Україні фірм «МЕДиКОМ-МТД», «иНКАРТ» (Росія).  
Обладнання внесено до реєстру МОЗ України.   
Продаж, пуско-наладка та обслуговування медичної 
аппаратури, аксесуари до обладнання: (кабелі, 
електроди). Тестування персоналу та консультаційні 
послуги (по Києву та Україні).

Холтер (ЕЕГ, ЕКГ та ЕКГ-АТ) «КАРДиОТЕХНиКА-
04», холтер добові ЕЕГ «ЭНцЕФАЛАН ЭЭГР», 
нейроміограф «НЕЙРОМиАН» із дистанційним 
пультом керування, енцефалографи (стаціонарні, 
відео та добові) «ЭНцЕФАЛАН 131-03», УЗД-сканери, 
кардіографи, реабілітаційні комплекси «РЕАКОР» 
із біологічно Зворотнім Зв’язком (серійний випуск, 
є встановленні комплекси на Україні), пристрій 
психофізіологічного тестування «ПСиХОФиЗиОЛОГ»,  
об»єктивний психофізіологічний аналіз та тестування 
людини «ЭГОСКОП» на базі комплексу «РЕАКОР».

Енцефалографи «преміум-класу» «ЭНцЕФАЛАН» 
поліаналіз, телеметрія, Програмне Забезпечення з 
велекими можливостями аналізу параметрів та  для 
наукової роботи, досвід оцінки як дорослих, так і дітей 
при проведенні дослідження.

Наш досвід, та сервіс приємно здивують Вас! Ми 
пропонуємо те, про що говоримо. І говоримо про те, 
що пропонуємо.

Є ділери та існує гнучка систем знижок.
Гарантія – 1 - 2- 5 років. Обладнання унікальне і 

немає аналогів у СНД (РЕАКОР,  ЭНцЕФАЛАН ЭЭГР, 
ЭГОСКОП.)

ExHibitorS

Official representative in Ukraine  of the firms 
«INKART», «MEDIKOM-MTD». Sale and service medical 
apparatus. Holters (EKG and EKG-AP), rheographs-
polyanalysers, encephalographs, (stationary, video and 
24 hours), ultrasounds, cardiographs, rehabilitation 
complexes. «KARDIOTEHNIKA-04», «REAKOR», 
«EGOSKOP», «ENCEFALAN», «RHEAN-POLI», 
«PSIHOPHIZIOLOG». Our equipments works into 
throughout the country, hospitals «UKRZALIZNITSI», 
medical centers, polyclinics. Our experience and 
service will nicely surprise you. There is a dealers 
and price reduction. Manufacturer’s warranty is 1 – 2 
– 5 year. Unique equipment do not have analogue in 
Commonwealth of Independent States.

trEal
PRIVATE ENTERPRISE

Mailbox 73, 03113, Kyiv, Ukraine, 
Phone: +380 44 5780425, 
 +380 50 4133619 
e-mail: Office@treal.com.ua 
www.treal.com.ua
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ТзОВ «Харківська Фармацевтична Фабрика»– 
сучасна та динамічно розвиваюча компанія, 
що спеціалізуеться на розробці та виробництві 
cпеціальних харчових продуктів, г іг ієнічно-
профілактичних засобів, дієтичних продуктів 
та фармацевтичних препаратів  взяв за основу 
старинну рецептуру та сучасні технології переробки 
натуральної рослинної сировини. Девіз компанії: 
«Досконалість, ефективність, доступність»

. Основні напрямки виробництва: 
- Сиропи – технологія виробництва, яких повністю 

виключає використання штучних консервантів 
– являють синтез стародавньої народної традиції  і 
новітніх наукових досліджень в поєднанні з приємними 
смаковими властивостями;

- Масляні бальзами – як засоби для корекції 
денного раціону харчування і джерела жироросчинних 
вітамінів;

- Суппозіторії – гігієнічно-профілактичні засоби 
з рослинними єкстрактами багатофункціонального 
призначення;

Харчосмакові продукти у вигляді порошку та 
таблетовані форми, вкриті оболонкою, рослинного 
походження, як профілактично-лікувальні засоби для 
підтримки і відновлення функціональних розладів 
різних органів і систем людини.

ХарківсЬка ФарМаЦЕвтиЧнО-
вЕтЕринарна ФаБрика
ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю

вул. Громадянська, 25, 
м. Харків, 61057, Україна 
Тел./Факс: (057) 7199668 
e-mail: kharkovfarm@ukr.net

уЧасники виставки

ЗАТ «Фіторія» займається виробництвом 
біологічно-активної добавки фітор вже багато років, 
розширюючи та покращуючи асортимент продукції. 
бАД «Фітор» та, виготовлену на його основі продукцію, 
знають та люблять не тільки в Україні, але й далеко 
за її межами. Субстанція «фітор» виготовляється 
із рослинної сировини без використання хімічних 
добавок (консервантів, барвників, ароматизаторів 
та ін.). 

Фітор – це природний універсальний біологічно-
активний комплекс, який має широку лікувально-
профілактичну дію та містить велику кількість 
біологічно-активних речовин (фенольні з’єднання, 
бета-каротин, аскорбінова кислота, близько 32 мікро- 
та макроелементів та живильних речовин (глюкозу, 
фруктозу, вільні амінокислоти та прості пептиди, 
органічні кислоти).

ЗАТ «Фіторія» покращує та нарощує виробничі 
потужності, розширює асортимент продукції, 
покращуючи її якість та дизайн, розширюючи ринки 
збуту, продовжуючи наукові дослідження та клінічні 
випробовування, продукції, що виготовляється.

ФітОріЯ
ЗАКРиТЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО

вул. Киргизька, 5а/32, 
м. Харків, 61105, Україна 
Тел.: (057) 7714596, 
 (066) 2817521 
e-mail: fitor@ukr.net 
www.fitor.biz
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Медичні прилади та інструМенти,	
обладнання для лікувальних установ

� і 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 13 ......... 34

аПіЯ ПРиВАТНА ФІРМА ............................... 24 ......... 40

аППаМЕД 
 цЕНТР ЛАЗЕРНОЇ МЕДициНи,ТЗОВ ... 34 ......... 42

квант 
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 ОбЛАДНАННЯ ........................................... 7 ......... 68
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 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 23 ......... 74

лаБікс 
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 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 10 ......... 76
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МЕДтЕХніка 
 СПД ФО ШЕНГОФЕР  НАТАЛІЯ 
 ЄВСТАХІЇВНА ............................................. 9 ......... 94

наніта 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 12 ......... 98

нуга БЕст МАГАЗиН-САЛОН ..................... 39 ....... 100 

ОлЬвіЯ нОва 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю ................................ 4 ....... 104
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сОзарін 
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 ЗАХиСТУ ТА РЕАбІЛІТАцІЇІНВАЛІДІВ ... 37 ........116
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 ПРиВАТНЕПІДПРиЄМСТВО .................. 14 ....... 122
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інтЕрОПтика  .............................................. 28 ......... 66

кОМПаніЯ триОПтика  ............................. 30 ......... 72

Приватний ПіДПриЄМЕЦЬ 
 сОлОнЮк М.а. ....................................... 27 ........110

Медичні виМірювальні	
прилади

Ей ЕнД Ді украЇна ТЗОВ ............................ 18 ......... 60

ЕргОкОМ 
 ТОРГІВЕЛьНО-ПРОМиСЛОВА 
 КОМПАНІЯ ................................................ 15 ......... 62

сПаринг-віст 
 НАУКОВО-ВиРОбНиЧЕПРиВАТНЕ 
 ПІДПРиЄМСТВО ...................................... 41 ........118

лабораторне обладнання
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 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 13 ......... 34

МЕДтЕХніка 
 СПД ФО ШЕНГОФЕР  НАТАЛІЯ 
 ЄВСТАХІЇВНА ............................................. 9 ......... 94
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лаБікс 
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 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 10 ......... 76
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ФарМацевтичні препарати,	
Фітопрепарати,	

біологічно-активні  добавки

БіОніка 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 44 ......... 44

БіШОФіт ПОлтавсЬкий®  ............................ 6 ......... 46

віктОріЯ ПРиВАТНЕ ПІДПРиЄМСТВО ........ 2 ......... 50

ДавіЧі украЇна 
 ДОЧІРНЄ ПІДПРиЄМСТВО .................... 20 ......... 56
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 ПРиВАТНиЙ ПІДПРиЄМЕць, 
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 ТЕМДЕНТ (СЛОВАЧЧиНА), 
 ЕЛЕКТРОНІКС (ЧЕХІЯ) ............................ 38 ......... 70
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 СПД ФО ШЕНГОФЕР  НАТАЛІЯ 
 ЄВСТАХІЇВНА ............................................. 9 ......... 94

ХарківсЬка ФарМаЦЕвтиЧнО- 
 вЕтЕринарна ФаБрика ТЗОВ .......... 45 ....... 124

ФітОріЯ 
 ЗАКРиТЕ АКцІОНЕРНЕТОВАРиСТВО .. 49 ....... 125
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� і 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 13 ......... 34

ДЕкаДа-2000 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю .............................. 61 ......... 58

послуги,	
Медична практика та консультації

сОзарін 
 ЛьВІВСьКиЙ цЕНТР СОцІАЛьНОГО 
 ЗАХиСТУ ТА РЕАбІЛІТАцІЇІНВАЛІДІВ ... 37 ........116

нарОДні і нЕтраДиЦійні МЕтОДи 
ДіагнОстики та лікуваннЯ

галЕн лтД 
 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАбОРАТОРІЯ .... 42 ......... 52

лЬвівсЬкий наукОвО-ДОсліДний 
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ОлЬвіЯ нОва 
 ТОВАРиСТВО З ОбМЕЖЕНОю 
 ВІДПОВІДАЛьНІСТю ................................ 4 ....... 104

ОсиПЕнкО О.Д. 
 ПРиВАТНиЙ ПІДПРиЄМЕць ................. 35 ....... 106

спец ЗМі

агЕнЦіЯ ПаланОк 
 ЗАСНОВНиК ТА ВиДАВЕць ТЗОВ 
 МЕДиЧНІ ВиДАННЯ «ЖУРНАЛ СУЧАСНОГО 
 ЛІКАРЯ.МиСТЕцТВО ЛІКУВАННЯ» 
 «ЛІКи УКРАЇНи» ........................................ 5 ......... 38
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MedicAl clOTHes

MEDtECHnika 
 SCHENGOFER NATALIYA 
 YEVSTAHIYIVNA, BUSINESSWOMAN ...... 9 ......... 95
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Of diAgnOsis And TreATMenT

GALEn LTD. 
 SCIENTIFIC-RESEARCH 
 LABORATORY .......................................... 42 ......... 53
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��� ���

BOOTH pAge

branCH liSt oF ExHibitorS

ZDOrOVyA uKrAiny 
 PUBLISHING HOUSE ............................... 50 ......... 65

MEDiCAL HErALD OF uKrAinE 
 NEWSPAPER ............................................ 56 ......... 89
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 («NPP UKROPTICA» LTD.) 
 MAGAZINE ................................................ 58 ....... 103

proViSor 
 MAGAZINE ................................................ 52 ........113

GaliCian DraGStorE MAGAZINE ........... 53 ... ADVERT.

ПЕрЕлік рЕклаМОДавЦів

аПтЕка галиЦЬка ЧАСОПиС
БізнЕс - ПрОПОзиЦіЯ ЖУРНАЛ
ваШЕ зДОрОв’Я ГАЗЕТА
віД і ДО  ГАЗЕТА
виМір  ГАЗЕТА
закарПатсЬкі ОгОлОШЕннЯ ГАЗЕТА
зДОрОв’Я украЇни ГАЗЕТА
Є ГАЗЕТА
інФОЦЕнтр-украЇна ЗАТ
кОнтракти каталОг ФІРМА
лЮкс РАДІО
МакОМ ФІРМА
МЕДиЦинский БизнЕс украинЫ ЖУРНАЛ
МЕДиЧний вісник украЇни ЖУРНАЛ
Міст МЕДіа  РЕКЛАМНА АГЕНцІЯ
МістО ГАЗЕТА
МістО ПлЮс рЕклаМа ГАЗЕТА
ОкО ЖУРНАЛ
ПаланОк АГЕНцІЯ
Практика уПравліннЯ ЖУРНАЛ
ПрОвизОр ЖУРНАЛ
разОМ ТРК
салОн + АГЕНцІЯ
статус. ЕкОнОМіЧні віДОМОсті. заХіД ЖУРНАЛ
триал ФІРМА
украЇна і Час ГАЗЕТА
украЇнсЬка МЕДиЧна газЕта
ЧЕкОва зниЖка 
 РЕКЛАМНО-ІНФОРМАцІЙНА КНиЖКА
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рЕклаМна каМПаніЯ рЕклаМна каМПаніЯ

 XIII  Міжнародної виставки-ярмарку 
 «галМЕД: здоров’я та довголіття»

В СПЕцІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
- довідник  «Львівська  медицина» (м.Львів, Україна)
- довідник  «Львівський інформаційний 
  медичний путівник» (м.Львів, Україна)
- газета  «Здоров‘я  України» (м.Київ, Україна)
- газета  «Медичний вісник України» (м.Одеса, Україна)
- газета «Ваше здоров’я» (м.Київ, Україна)
- газета «Українська  медична газета» (м. Київ, Україна)
- часопис «Аптека Галицька» (м.Львів, Україна)
- журнал «Медичний бізнес України» (м. .Київ, Україна)
- журнал «Провізор» (м.Харків, Україна)
- журнал «ОКО» (м.Дніпропетровськ, Україна)
- журнал «Мистецтво лікування» (м. Київ, Україна)
- журнал «Ліки України» (м. Київ, Україна)
- журнал «Управління закладом 
   охорони здоров’я» (м. Київ, Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНиХ ВиДАННЯХ:
-  журнал «бізнес-пропозиція» (м.Львів, Україна)
- газета «Вимір» (м.Дрогобич, Україна)
- газета «Високий замок» (м.Львів, Україна)
- газета «Від і до» (м.Чернівці, Україна)
- газета «Є» (м.Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» (м.Ужгород, Україна)
- газета «Кур’єр експо» (м.Львів, Україна)
- газета «Місто»  (м.Тернопіль, Україна)
- газета «Місто плюс реклама» (м.Рівне, Україна)
- газета «Панорама ринку» (м.Львів, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м.Львів, Україна)
- журнал «Практика управління» (м.Львів, Україна)
- газета «Салон плюс» (м.Івано-Франківськ, Україна)
- журнал «Статус. Економічні відомості. 
  Захід» (м.Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Україна і час» (м.Львів, Україна)
- Каталог «Все місто» (м.Львів, Україна)
- Каталог «MiniMarket» (м.Львів, Україна)
- Каталог «Наше місто» (м.Львів, Україна)
- рекламно-інформаційна книжка 
  «Чекова знижка» (м.Львів, Україна)

РЕКЛАМА ПО  РАДІО:
- радіо «Люкс»
- радіо «Радіо 5»
- радіо «Ринок Південний»
- радіо «Мелодія»
- радіо «Незалежність»
- радіо «РадіоМАН»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5 -ий канал 
- «Разом» кабельне Тб
- «ЛІОН» мережа плазмових моніторів
- «Міст Медіа» мережа плазмових моніторів

ПІДТРиМКА В INTERNET’I:
http://www.medlinks.ru
http://www.medved.net.ua
http://www.e-news.com.ua
http://www.edentworld.ru 
http://www.promedica.de
http://www.elcomart.com
http://www.pharmindex.ru
http://www.biztradeshows.com
http://www.infoexpo.ru
http://www.ukrbiznes.com/index.php
http://www.tradefairguide.com
http://www.tsnn.com
http://www.expoinfo.ru
http://armik.net
http://www.fierenelmondo.it/
http://www5.jetro.go.jp
http://www.ukr.net/?dir=expo
http://www.exponews.ru
http://www.ukrindustrial.com/expo/
http://www.likar.info
http://www.provisor.com.ua
http://www.expoua.com
http://www.equipnet.ru
http://www.galexpo.lviv.ua
http://www.expodatabase.com
http://www.exponet.ru
http://www.allexpo.ru
http://www.exhibitions.ru
http://www.expointer.com/
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рЕклаМна каМПаніЯ сПЕЦіалЬні ПОДЯки

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- три рекламних установки в центральній частині міста
- два рекламних щити на вулицях міста Львова
- рекламна установка в центральній частині м.Трускавець

ЗАПРОШЕНО:
- 6000 керівників установ і організацій західного регіону 
  України спеціалістів підприємств галузі

цей каталог протягом  року буде доступним 
на web-сторінці  

АТ«Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet

   Дирекція ХІІ І  міжнародної виставки-ярмарку 
«галМЕД: здоров’я та довголіття - 2007» висловлює 
щиру подяку за підтримку та допомогу в організації 
та проведенні виставки і програми супутніх заходів 
установам, організаціям, підприємствам:

     Міністерству охорони здоров’я україни

     Державному підприємству  «комітет з питань 
     народної і нетрадиційної медицини МОз україни»

    Всеукраїнській громадській організації 
    «асоціація фахівців з народної і нетрадиційної 
    медицини україни»

    українській асоціації сімейної медицини

    Медичному інституту української асоціації 
    народної медицини (м. Київ)

    головному управлінню охорони здоров’я лОДа

    львівському національному медичному 
    університету імені Д.галицького

    львівському обласному центру здоров’я

    асоціації оптиків україни

    львівському Палацу мистецтв

    Компанії «аск»

    ЗАТ «світ друку»

    РА «новий погляд»

   та учасникам виставки за проведення презентацій, 
семінарів та майстер-класів.
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	 1. Довідкові служáи м.львова:
Довідка міської телеôонної мережі  ................................09 
  Служáа точного часу .................................................060 
Довідка руõу літаків ...............................................69-21-12
Довідка залізничного вокзалу .......................................005
Довідка міжнародниõ залізничниõ сполучень ....... 35-25-79
Довідка автовокзалу  .............................................63-25-31
Довідка наявності ліків ..................................................067 
Довідка øвидкої допомоги  .................................. 52-75-62
Міськдовідка ........................................................ 74-22-22 
 2. Спеціальні служáи:
×ерговиé УМВС України  у львівськіé оáласті .......72-10-65
×ерговиé Управління СÁУ по львівськіé оáласті ...35-13-25
×ерговиé Управління ДАІ у львівськіé оáласті ..... 65-99-44
заõідна Регіональна митниця ..............................297-18-34
Ареøт-маéданчик Оáласного Управління ДАІ .......76-15-52
Ареøт-маéданчик міського Управління ДАІ .......... 63-24-04
Віділення розøуку викраденого 
 автомототранспорту міського Управління ДАІ ..34-03-53
 3. замовлення по телеôону:
замовлення автоáусниõ квитків по Україні .......... 63-24-97
замовлення залізничниõ квитків (Україна, СНД) ....39-00-51
  (-52, -53)
замовлення залізничниõ квитків 
 (міжнародні сполучення) .................................748-49-31
замовлення міжнародниõ автоáусниõ та 
 авіаквитків (ТзОВ «ÃалеКСПОТУР») .................. 76-59-88
  76-33-73  
Приéом, відправка електронної поøти, ôаксу ......297-03-37
Приéом телеграм по телеôону .....................................066
замовлення міжміськиõ телеôонниõ 
 переговорів ....................................................... 072, 073
замовлення міжнародниõ телеôонниõ 
 переговорів ........................................................ 078, 079
Довідка УТел .............................................................8-198
Виклик таксі ........................................................... 004, 059
  083, 39-34-34, 39-35-35, 75-47-54, 221-65-65
 4. Консульства у львові:
Почесне Консульство Респуáліки  Австрія ........... 76-19-04
Почесне Консульство Респуáліки  Ãрузія ............297-40-98
Почесне Консульство Канади  .............................297-17-72
Почесне Консульство латвіéської Респуáліки  ....294-82-20
Почесне Консульство литовської Респуáліки  .....298-96-50
Почесне Консульство Королівства Нідерландів ..297-19-06
Почесне Консульство Федеративної Респуáліки  
 Áразілія ...........................................................297-11-77
Почесне Консульство Федеративної Респуáліки  
 Німеччини  .........................................................75-71-02
Ãенеральне Консульство Респуáліка Польùа ...... 76-05-47
Ãенеральне Консульство Росіéської Федерації .... 75-07-77
Ãенеральне Консульство ×еської Респуáліки  .....295-39-67
 5. Ãотелі:
Ãранд-готель .........................................................72-91-70
  72-40-91
Дністер, туристично-готельниé комплекс  ...........297-43-17
  297-10-21
Жорж, готельниé комплекс  .................................. 72-29-25
Ãетьман ................................................................ 64-84-67
  64-99-81
львів .................................................................... 79-22-72
  72-86-51
Супутник, туристичниé комплекс  ......................... 64-58-22
  65-24-21

ДОвіДкОва інФОрМаЦіЯ

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

АТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення 
реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих в цьому 
каталозі. З приводу замовлення реклами 
звертатися до відділу реклами АТ «Гал-ЕКСПО»®, 
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 будь-які вимоги до АТ «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 
ориг іналу текст ів  англійською мовою, 
виключаються.

всі авторські права належать 
ат «гал-ЕксПО»®

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

Друк — ЗАТ «Світ друку» 

Підписано до друку 12.04.2007 р.
Друк - офсет
Тираж 800 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


