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	 	 	 ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГO ФОРУМУ

13 кВІтНя 2016
 наУково-ПрактиЧна конФеренція «СІМЕЙНа МЕДИЦИНа. 
 ПЕРСПЕктИВИ та ШляХИ ПоДалЬШого РозВИткУ»

(Конференц-зал №1, ІІ поверх)
10:00 – 10:30 Реєстрація учасників конференції;
10:30 – 10:40 Відкриття конференції;
10:40 – 10:55 копоратизація медичних працівників первинної медичної допомоги 
   у ракурсі запровадження самоврядування медичних професій в  
   Україні

Матюха Л.Ф. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності 
«Загальна практика-сімейна медицина», д.мед.н., проф.;

10:55 – 11:10 Нові аспекти підготовки сімейних лікарів і роль асоціації в підвищенні  
   їх кваліфікації

Заремба Є.Х. – акад. АНВО України, д.мед.н, професор, президент Асоціації 
сімейних лікарів Львівщини, 
Січкоріз О.Є. – декан факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила 
Галицького, к.мед.н., доц.;

11:10 – 11:25 кальцифікація кардіоміоцитів при некоронарогенних захворюваннях  
   міокарда

Кияк Ю.Г. – акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. кафедри сімейної медицини ЛНМУ 
імені Данила Галицького;

11:25 – 11:40 Сучасні аспекти безперервного професійного розвитку фахівців  
   сімейної медицини

Грицько Р.Ю., доктор наук з державного управління, доцент кафедри інфекційних 
хвороб ЛНМУ імені Данила Галицького; 

11:40 – 11:55 оптимізація лікування коморбідного стану - артеріальної гіпертензії  
   в поєднанні з цукровим діабетом

Середюк Н.М. - д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України, професор 
кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства (м. Івано-Франківськ).

11:55 – 12:10 Новий клас цукрознижувальних лікарських засобів –  інгібітори  
   натрій-залежного котранспортера глюкози в практиці сімейного  
   лікаря

Ткаченко В.І. - к.мед.н., доц., зав. декана Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ);

12:10 – 12:30 Інвазивні методи лікування гострого інфаркту міокарда. 
   Відео-презентація.

Рафалюк О.І., зав. від. інтервенційної радіології ЛОДКЛДКЦ;
12:30 – 13:00 обговорення доповідей. Питання-відповіді;
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13:00 – 13:30 Перерва. Брейк-кава
13:30 – 13:45 труднощі та помилки ведення хворих з хронічною серцевою  
   недостатністю в практиці сімейного лікаря.

Скибчик В.А.  – д.мед.н., професор кафедри сімейної медицини ЛНМУ імені Данила 
Галицького;

13:45 – 14:00 Нові підходи до лікування хворих на артеріальну гіпертензію високого  
   та дуже високого ризику в практиці сімейного лікаря.

Заремба Є.Х. акад. АН ВО України, д.мед.н., проф., Вірна М.М.
14:00 – 14:10 «артеріальна гіпертензія: місце антигіпертензивної гомеопатії  в 
   загальнолікарській  практиці – сімейній медицині»

Чорнобровий Вячеслав Миколайович – д.м.н. проф., зав. Кафедри внутрішньої 
та сімейної медицини ВНМУ ім. М.І. пирогова, голова Асоціації лікарів загальної 
практики – сімейної медицини Вінницької області.

14:10 – 14:25 Покращення ефективності лікування хворих з ішемічною хворобою  
   серця при застосуванні метаболічної терапії.

Заремба О.В.  – к.мед.н., доц. (м. Львів);
14:25 – 14:40 залізодефіцитна анемія в практиці сімейного лікаря.

Матюха Л.Ф. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності 
«Загальна практика-сімейна медицина», д.мед.н., проф.;

14:40 – 14:55 Сучасне лікування діабетичної стопи.
Заремба В.С. – д.мед.н., проф. кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО;

14:55 – 15:10 Диференційна діагностика системних васкулітів.
Зімба О.О. - к.мед.н., ас.  (м. Львів);

15:10 – 15:25 Профілактика тромбоемболічних ускладнень у практиці сімейного  
   лікаря

Заремба Є.Х. – акад. АНВО України, д.мед.н., проф.
Федчишин Н.Р.  – к.мед.н., ас. кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО;

15:25 – 15:40 Нові технології в практиці сімейного лікаря.
Заремба-Федчишин О.В. – к.мед.н., доц. кафедри сімейної медицини ЛНМУ імені 
Данила Галицького, 
Федчишин Н.Р. – к.мед.н., ас. кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО;

15:40 – 15:55 Електрофізіологічні методи обстеження. 
Бохонко О.І., зав. від. електрофізіологічних обстежень  серця ЛОДКЛДКЦ;

15:55 – 16:10 обговорення доповідей. Питання-відповіді.
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 СтЕНДоВІ ДоПоВІДІ:
1.  актуальні питання медикаментозної корекції дисфункції щитоподібної залози  
 у хворих на ішемічну хворобу серця 

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х., к.мед.н., ас. Макар О.Р.,  
к.мед.н., ас.  Федечко М.Й., к.мед.н., доц. Макар Р.Д.

2. Ефективність метаболічної терапії у хворих на нестабільну стенокардію
К.мед.н., в.о. доц.  Заремба О.В., к.мед.н., доц.  Заремба-Федчищин О.В.

3. Вплив кверцетину на ліпідний спектр крові та гострофазові показники у хворих  
 з ІХС у поєднанні з хронічною ревматичною хворобою серця

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х., к.мед.н., в.о. доц.  Заремба 
О.В., лікар Рак Н.О., лікар Кобак Л.О., Одноріг Л.О.

4. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда в практиці сімейного лікаря
Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х.,  
к.мед.н., доц.  Заремба-Федчишин О.В., к.мед.н., ас.  Онищук Ю.І.

5. ліпідний обмін та функція ендотелію у хворих з мультифакторним  
 атеросклерозом

К.мед.н., доц.  Слаба Н.А., ас. Слабий О.М.
6. Вплив факторів ризику на метаболізм сполучної тканини у хворих на  
 нестабільну стенокардію

К.мед.н., в.о. доц.  Капустинський О.О., к.мед.н., доц.  Капустинська О.С.
7. Ефективність застосування альфа-ліпоєвої кислоти при нестабільній  
 стенокардії

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х, ас. Смалюх О.В.,  
к.мед.н., в.о. доц.  Заремба О.В., к.мед.н., доц.  Заремба-Федчищин О.В.

8. Дефіцит кальцію плазми крові як потенційна ознака кальцифікації коронарних  
 артерій

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Кияк Ю.Г., лікар Голтвян О.М.,  
лікар Кияк Г.Ю., лікар Когут М.А.

9. Динаміка гострофазових показників  крові у хворих на ІХС поєднану з  
 хронічною ревматичною хворобою серця

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х., лікар Кобак Л.О.
10.  Цитодіагностика у практиці сімейного лікаря

К.мед.н., доц.  Андрушевська О.Ю.
11.  Ультраструктурні та імунологічні ознаки апоптозу лейкоцитів у хворих на ІХС  
 в залежності від факторів ризику

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Кияк Ю.Г., лікар Когут М.А., лікар Кияк Г.Ю., 
к.мед.н., ас.  Барнетт О.Ю.

12. Ускладнення при проведенні інтервенційного втручання у хворих з гострим  
 інфарктом міокарда

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х., лікар Мизак Я.В.,  
к.мед.н., в.о. доц.  Заремба О.В., лікар Сало В.М.
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13. ознаки дисплазії  сполучної тканини в органах зору у хворих на артеріальну  
 гіпертензію

Акад. АН ВО України, д.мед.н., проф. Заремба Є.Х., лікар Рак Н.О.,  
к.мед.н., в.о. доц.  Заремба О.В., лікар Донарська Т.П.

14. значення впровадження стандартизації у клініко-діагностичних лабораторіях  
 для сімейної медицини в Україні

К.мед.н., доц. Ястремська О.О.
15. Ефективність метаболічної терапії при епідуральній анестезії

Д.мед.н, доц. Світлик Г.В., лікар Світлик Ю.О, лікар Гарбар М.О., лікар Либа З.Д., 
лікар Максимов О.В.

16. Ефективність комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих на стабільну  
 ішемічну хворобу серця з помірно порушеною функцією печінки

Д.мед.н., проф. Соломенчук Т.М., лікар Восух О.В., лікар Процько В.В.

 ПроГраМа наУково-ПрактиЧної конФеренції
 «лаБоРатоРНа МЕДИЦИНа. НоВІ МЕтоДИ ДІагНоСтИкИ»

(Конференц-зал №2, Цоколь)
11:00   Початок конференції
1.  «Патоморфологічна діагностика меланом»

Доповідач: Поспишель Ю.О. – проф., д.мед.наук, зав.каф. Львівського  
 національного медичного університету імені Д.Галицького.

2. «генетико-мікроелементний профіль як основа персоніфікованої медицини  
 2016»

Доповідач: Олександр Апельхауз,– директор клініки «Еласко-Арніка»,  
 м. Одеса

3. «Рішення для мікробіологічної лабораторії від Biomerieux»
Доповідач: Скрипов Володимир Георгійович - директор ТОВ «Укрбіо»

13 кВІтНя 2016
   Майстер – клас «Фотодинамічна терапія як додаткова методика на  
   етапі підтримуючої терапії пародонтологічного лікування»
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14 кВІтНя 2016
 наУково-ПрактиЧна конФеренція 
 «коМПлЕкСНИЙ ПІДХІД До ПИтаНЬ РЕаБІлІтаЦІї» 

Організаториї: Львівська обласна Асоціація фізичної терапії
      Львівський національний медичний університет імені Данила  
      Галицького

 Львівський державний університет фізичної культури
 Інститут психічного здоров’я Українського Католицького  
 Університету
 Українська Асоціація з вивчення болю
 Львівський клінічний госпіталь державної прикордонної 
 служби України
 Військово-медичний клінічний центр Західного регіону
 КЗ ЛОР ЛОЦ екстренної медичної допомоги та медицини  
 катастроф

*Львівський медичний Форум та конференція внесені в реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, 
науково-практичних конференцій та медичних виставок МоЗ України, які проходитимуть 
в Україні у 2016 році.

 ПлЕНаРНЕ заСІДаННя
(Конференц-зал №1, ІІ поверх)

10:30 – 10:40 Відкриття конференції.
10:40 – 10:55 «Інноваційні моделі, нові технології комплексної реабілітації на базі  
   львівського міжрегіонального центру соціально-трудової,  
   професійної та медичної реабілітації інвалідів»

Доповідач: Дунас Г.Г, директор ЛМЦСТПМРІ, зав. відділенням медичної  
 реабілітації Коваль М.І.

10:55 – 11:10 «Роль та місце лікаря медичної реабілітації в Польській системі  
   охорони здоров’я»

Доповідач: Ярослав Савка (Польща), д.мед.н лікар медичної  
 реабілітації та спортивної медицини.  Державної вищої  
 школи ім. Яна Гродка, м.Санок, Польща.

11:10 – 11:25 «Інноваційні технології в медичній реабілітації»
Доповідач: Качмар О.О., к.м.н., зав. відділом інноваційних технологій,  
 керівник Інформаційно аналітичного центру Міжнародної  
 клініки відновного лікування (Львівська обл., м.Трускавець).

11:25 – 11:40 «Холістичний підхід до реабілітації хворих з вертеброгенним  
   больовим синдромом грудного відділу хребта»

Доповідач: Андріюк Л.В., д.мед.наук, професор ЛНМУ імені Данила  
 Галицького, кафедра реабілітації та нетрадиційної  
 медицини ФПДО
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11:40 – 11:55 «організація реабілітаційної допомоги особам з хребетно- 
   спинномозковою травмою в умовах стаціонару»

Доповідач: Крук Б.Р., канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент,  
 кафедри фізичної реабілітації ЛДУФК.

11:55 – 12:10 Перерва
12:10 – 12:25 «Психологічна складова біопсихосоціальної  моделі реабілітації»

Доповідач: Романчук О., директор Інституту психічного здоров’я  
 Українського Католицького Університету,  
 лікар-психотерапевт.

12:25 – 12:40 «комплексне лікування больових синдромів»
Доповідач: Романенко В.І., лікар-невролог, ас. кафедри неврології  
 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця,  
 Українська асоціації з вивчення болю, м.Київ

12:40 – 12:55 «Досвід реабілітації учасників ато у львівському клінічному госпіталі  
   Державної прикордонної служби України»

Доповідач: Начальник клінічного госпіталю, полковник медичної служби  
 Іващенко А.А, зав. фізіотерапевтичного відділення клініки  
 терапії Шпильчак Н.М.

12:55 – 13:10 «Україна на світовому ринку медичного туризму»
Доповідач: Торський І.С., віце-президент Української Асоціації  
 Медичного Туризму, MD, MBA, м.Київ.

13:10 – 13:30 обговорення доповідей. Питання/відповіді

14:00 – 17:00 СЕкЦІЙНІ заСІДаННя

   секція: коМПлЕкСНИЙ ПІДХІД До ПИтаНЬ ФІзИЧНої  
   РЕаБІлІтаЦІї

(конференц-зал №1, ІІ поверх)
 ПЕДІатРІя
1. Раннє втручання в Україні. 

Доповідач: Міщук Т. М., лікар-невролог дитячий,  
 Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» – до 10 хв.

2. Нейрореабілітація в педіатрії. Світові тенденції
Доповідач: Мартиненко Я. А., лікар-невролог дитячий,  
 ТОВ «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю  
 Інново» – 10 хв.

3. оссифікований міозит у 16-річног підлітка  після  політравми опис випадку
Доповідач: Ленарт-Домка Єва, відділення неврологічної реабілітації  
 Клінічного Центру реабілітації дітей та молоді  
 Воєводського шпиталю № 2  у м. Жешув ,медичний  
 факультет Жешувський університет (Польща), 
 Гдиря О.В., кафедра реабілітації та нетрадиційної  
 медицини ФПДО, Львівський державний медичний  
 університет ім. Данила Галицького – 10 хв.
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оРтоПЕДІя
1. Система фізичної реабілітації травматолого-ортопедичних пацієнтів

 Доповідач: Алейнік В.А., гол. лікар, травматолог-ортопед,  
 ТОВ «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю  
 Інново» – 10 хв.

2. Немолікс С3 – невід’ємна складова у профілактиці, лікуванні та реабілітації  
 пацієнтів із захворюванням суглобів. Попередні результати та дослідження 

Доповідач: Трутяк І.Р., зав. кафедри травматології 8-ї лікарні.- до 10 хв
3.  Медична реабілітація пацієнтів після поранень, травм та оперативних  
 втручань із застосуванням магнійвмісних препаратів

Доповідач: Тимофеєва С.М.– зав. фізіотерапевтичного відділення  
 Львівської обласної лікарні відновного лікування, гол. поз.  
 спеціаліст зі спеціальності «Фізіотерапія» Департаменту  
 охорони здоров’я ЛОДА- до 10 хв.

4. Майстер клас «кінезотерапія на системі UGUL при проблемах опорно-рухового  
 апарату»

Доповідач: Анжей Боруга (Компанія KINESIS, Польща) – до 15 хв.
НЕВРологІя

 Відеопрезентація «Мультидисциплінарний підхід в реабілітації неврологічних  
 хворих»

Модератор: Білянський О.Ю., Львівська обласна Асоціація фізичної  
 терапії, к.мед.наук, фізичний терапевт Львівська міська  
 лікарня швидкої допомоги – до 30 хв.
Презентатори: мультидисциплінарна команда відділення відновлювального  
 лікування Військово-медичного клінічного центру Західного  
 регіону.
 Данилков Р.І - зав. відділенням, лікар невролог, 
 Каландяк Олександра голова Львівської обласної Асоціації  
 фізичної терапії , фізичний терапевт, 
 Шипайло Н.Р. - медична сестра відділення, Психолог.

 ЕРготЕРаПІя В РЕаБІлІтаЦІї ПІСля ІНСУлЬтУ (до 20 хв.)
Модератор: Масний О.О.,-директор РЦ Модричі, фізичний терапевт
Доповідачі: Терещенко Аліна - ерготерапевт РЦ Модричі, 
 Кушнір Юлія - ерготерапевт ЛШМД, неврологічне  
 відділення

 обговорення, запитання/відповіді – 30 хв.
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   секція: загРозлИВІ РЕа лІї  СЬогоДЕННя. На ДаННя  
   НЕВІДклаДНої ДоПоМогИ В ЕкСтРЕНИХ ВИПаДкаХ

(конференц-зал №5, ІІ поверх)
1. Підготовка військовослужбовців з питань домедичної допомоги та тактичної  
 медицини

Доповідач: Гера Л.П. – зав. навчально-тренувалього відділу КЗ  
 ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної  
 допомоги та медицини катастроф», асист. кафедри  
 анестезіології та інтенсивної терапії Львівського  
 національного медичного університету ім. Д. Галицького

2. Доповідь «особливості організації надання медичної допомоги в зоні бойових  
 дій»

Доповідач: Панарєн С.Г. – полковник медичної служби, заступник  
 начальника клінічного госпіталю Західного регіонального  
 управління Державної прикордонної служби України

3. Проведення майстер-класу медичними працівниками-інструкторами  
 львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини  
 катастроф з надання невідкладної допомоги при раптовій зупинці серцевої  
 та дихальної діяльності, при масивній кровотечі, техніка накладання джгутів,  
 використання табельного оснащення карети швидкої медичної допомоги для   
 іммобілізації та підручних засобів, надання допомоги при вогнепальних  
 пораненнях та інші.
4. Сумісні показові виступи бригад львівського обласного центру екстреної  
 медичної допомоги та медицини катастроф та клінічного госпіталю західного  
 регіонального управління Державної прикордонної служби України щодо  
 надання і екстреної медичної допомоги великій кількості потерпілих у разі  
 виникнення екстрених ситуацій.
   секція: ПСИХологІЧНа СклаДоВа БІоПСИХоСоЦІалЬНої 
   МоДЕлІ РЕаБІлІтаЦІї

(конференц-зал №2, цоколь)
«Магістратура з клінічної психології з основами кПт: відповідь на професійні 
виклики сучасного реабілітаційного процесу»

Горбунова Вікторія «Магістратура з клінічної психології з основами КПТ (доктор 
психологічних наук, завідувачка кафедри клінічної психології Українського 
Католицького Університету, керівник наукових проектів Інституту психічного 
здоров’я УКУ).

«Психологічні ресурси у реабілітації»
Сидоренко Андрій (психолог, психоаналітик, психотерапевт Реєстру 
психотерапевтів УСП, волонтер Відділення реабілітації КЗ «ЛОКПЛ», учасник 
навчальних програм Єльського університету (США) та Польського інституту 
інтегративної психотерапії в роботі зі стресом, тривогою).

«Варіанти психологічної реабілітації щодо травмованих осіб»
Ірина Зубрицька-Макота (кандидат психологічних наук, психолог Української 
асоціації фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій, zubrykm@gmail.
com).
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також на секційному засіданні заплановані виступи ряду фахівців у сфері психічного 
здоров’я та реабілітації, які презентують різні погляди на психологічну складову реабілітації. 
Перелік доповідачів формується й постійно оновлюється. 

   секція: МЕДИЧНИЙ тУРИзМ
(конференц-зал №3, І поверх)

   в рамках секції відбуватиметься презентація медичних, діагностичних та  
   реабілітаційних центрів.
курорт Соляна Шахта «Величка» (Польща) – ефективне лікування захворювань  
  дихальних шляхів, у лікуванні використовуються, насамперед, властивості  
  специфічного мікроклімату соляних камер.
Мережа клінік Acibadem (туреччина) – пропонує високоякісну діагностику та лікування  
  захворювань за всіма медичними напрямками за допомогою сучасних  
  медичних технологій, високопрофесійної команди фахівців, розвиненої  
  інфраструктури і високих медичних стандартів, підтверджених JCI.
лікувальний курорт Дудінце (Словаччина) – пропонує лікування мінеральною водою,  
  яка має величезну цінність. Унікальність цієї води полягає в тому, що тільки  
  вона, єдина в словаччині та у всій центральній Європі, використовується  
  одночасно для лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної  
  системи та нервової системи. і все це завдяки унікальній комбінації  
  вуглекислого газу  та сірководню. 
лікувальний Бардеєвський курорт (Словаччина) – лікування мінеральними 
  водами (8 мінеральних джерел) травного тракту, порушенням обміну  
  речовин і залоз внутрішньої секреції, захворюваннями серцево-судинної  
  системи та дихальних шляхів, онкологічними захворюваннями, хворобами  
  нирок і сечових шляхів, жіночими захворюваннями, захворюваннями  
  опорно-рухового апарату, захворювання нервової систем.
Українська асоціація Медичного туризму
Презентація можливостей державного та приватного сектора медицини  
  України,передових зарубіжних клінік для надання пацієнтам якісного  
  лікування світового рівня.

14 кВІтНя 2016
   Семінар з демонстрацією «Малоінвазивні ін’єкційні методики в  
   стоматології та  косметології. аутоплазма: «2 в 1 або 1 для 2-ох». 
   Світовий та власний досвід.  Юридичні та організаційні аспекти»
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15 кВІтНя 2016
 науково-практична конференція 
 «НоВІтНІ тЕНДЕНЦІї лІкУВаННя та ПРоФІлактИкИ  
 ДЕРМатоВЕНЕРологІЧНИХ ПРоБлЕМ В РаМкаХ ДоказоВої  
 МЕДИЦИНИ» 

Організаційний комітет: Чечотка Б.Р. – директор Департаменту охорони здоров’я  
 Львівської обласної  державної адміністрації  

 Сизон О.О. – голова Львівського обласного  
 осередку УАЛДВК, головний позаштатний спеціаліст ДОЗ  
 ЛОДА з  «Дерматовенерології»
 Надашкевич О.Н. – завідуючий кафедри сімейної медицини   
 та дерматології, венерології Львівського національного  
 медичного університету імені Данила Галицького 
 Вісьтак  Я.В. – головний  лікар  ЛОКШВД 

Урочисте відкриття науково-практичної конференції:
 Чечотка Б.Р. – директор Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної   
 державної  адміністрації
 Хара о.І. – віце-президент УаЛДвк, к.мед.н., доцент, головний лікар комунальної  
 установи тернопільської обласної ради «тернопільський обласний клінічний  
 шкірно-венерологічний диспансер» 
 Надашкевич  о.Н. – професор , завідуючий кафедри сімейної медицини та дерматології,  
 венерології  Львівського національного медичного університету імені Данила  
 Галицького 
 Вісьтак я.В. – головний  лікар  ЛокШвД
 Сизон о.о. – голова Львівського обласного осередку УаЛДвк, головний позаштатний  
 спеціаліст ДоЗ ЛоДа з «Дерматовенерології», доцент
1. Міжнародні протокольні підходи до діагностики та лікування медикаментозної  
 алергії

Доповідач: Професор Чоп’як В.В. (м.Львів)
2. актуальні питання медикаментозної алергі ї  в практиці лікаря- 
 дерматовенеролога

Доповідач: Професор Святенко Т.В. (м.Дніпропетровськ)
3. Діагноз – основа доказової медицини

Доповідач: Професор Калюжна Л.Д. (м.Київ)
4. оптимальне рішення в лікуванні бактеріальних інфекцій шкіри і ускладнених  
 дерматозів

Доповідач: Професор Корольова Ж.В. (м.Київ)
5. особливості перебігу деяких хронічних дерматозів в умовах мілітарного  
 стресу

Доповідач: оцент Хара О.І. (м.Тернопіль)



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

ПРогРаМа РоБотИ

6. Дисадипокінемія та порушення ліпідного обміну у хворих на псоріатичний  
 артрит

Доповідач: Професор Надашкевич О.Н. (м.Львів)
7. купероз: косметичний дефект чи хвороба? отже, маскувати чи лікувати

Доповідач: Професор Галникіна С.О. (м.Тернопіль)
8. Фактори фотозахисту в сучасних умовах попередження фотоіндукованих 
  новоутворів шкіри

Доповідач: Доцент  Савоськіна В.О. (м.Харків)
9. Необхідність використання фотозахисту у пацієнтів з гіперчутливою  
 шкірою

Доповідач: Доцент Бардова К.О. (м.Київ)
10. Нові можливості лікування та профілактики дерматозів.

Доповідач: Доцент Савоськіна В.О. (м.Харків)
11. Максималізм та мінімалізм в естетичній медицині. Демонстрація та аналіз  
 результатів

Доповідач: І.О.Волошин-Андрашко, директор клініки «Асклепій» 
 (м.Ужгород)

12. Співставлення генетичних та гормональних складових із тяжкістю перебігу  
 акне

Доповідач: Ас. Петренко А.В. (м.Київ)
 запитання-відповід – з 14ºº год.

 крУГЛий стіЛ
 «актУалЬНІ ПИтаННя СПІВПРаЦІ з гРоМаДСЬкІСтЮ В СФЕРІ оХоРоНИ  
 зДоРоВ’я»
 в останні роки в Україні в умовах реформування медичної галузі наростає 
усвідомлення того, що вирішення питань охорони здоров‘я можливе лише  на засадах 
міжгалузевої співпраці. Звідси зрозумілим стає поява нових для  нашого суспільства 
організаційних форм такого партнерства, зокрема,  опікунські ради при лікувально-
профілактичних закладах, громадські ради  при органах місцевого самоврядування
 обов‘язковими умовами досягнення результативності такої співпраці є  налагодження 
ефективної комунікації між установами і закладами охорони  здоров‘я та різноманітними 
об‘єднаннями громадян (політичними,  громадськими, релігійними тощо), а також соціальна 
мобілізація територіальних  громад задля покращення громадського здоров‘я
 Зростає вимогливість громадськості до забезпечення доступу до публічної  
інформації, до проведення громадської експертизи діяльності медичних  закладів, 
залучення громадськості до бюджетного процесу у сфері охорони здоров‘я

13-15 кВІтНя
   Майстер-клас «Імплантологія: базовий курс» 
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   LVIV MEDICAL FORUM

13 OF APRIL 2016
 SCIENTIFIC-pRACTICAL CONFERENCE
 «FAMILY MEDICINE. PROSPECTS AND WAYS OF FURTHER 
 DEVELOPMENT»

 (Meeting room № 1, 2-nd floor)
10:00 – 10:30 Registration of participants
10:30 – 10:40 Opening of the Conference
10:40 – 10:55 Corporati�ation of the health professionals in primary health care about  
   perspective, the introduction of self-government health professions in  
   Ukraine

Speaker: Matiukha L. F. – chief specialist of Ministry of Health of Ukraine Specialty of  
 «General Practice/Family Medicine», Doctor of  Medicine, professor;

10:55 – 11:10 New aspects in training of the family doctors   and the associations role  
   in improving of their skills

Speaker: Zeremba Ye. Kh. – Acad. of the Academy of Higher Education of Ukraine,  
 Doctor of Medicine, Professor, President of the Family Doctor Association  
 in Lviv
 Sichkoriz O. Ye. – Dean of Faculty of Postgraduate Education Danylo  
 Halytsky Lviv National Medical University, Ph in Medical Sciencies,  
 assistant professor.

11: 10 – 11:25 Calcification of cardiomyocytes in  non-coronary  myocardial  
   diseases

Speaker: Kyyak Yu. H. - Acad. of the Academy of Higher Education of Ukraine, 
 Doctor of Medicine, professor at  department of family medicine Danylo  
 Halytsky Lviv National Medical University.

11:25 – 11:40 Modern aspects of continuing professional development of family  
   medicine specialists

Speaker: Hrytsko R. Yu. - PhD on public administration, Associate Professor at  
 department of Infectious Diseases Danylo Halytsky Lviv National Medical  
 University

11:40 – 11:55 Optimi�ing treatment of komorbid condition - arterial hypertension  
   combined with diabetes

Speaker: erediyk N. M. - Doctor of Medicine, honored Scientist of Ukraine, professor  
 at department of internal medicine №2 and nursing (Ivano-Frankivsk).

11:55 – 12:10 A new class of glucose-lowering medications - inhibitors of sodium- 
   dependent glucose cotransporter in the practice of family doctors

Speaker: Tkachenko V. I. – PhD, assistant professor, dean head at National Medical  
  Academy of Postgraduate Education named after  Shupyk P. L. (Kyiv).



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

WORK PROGRAM

12:10 – 12:30 Invasive treatment of acute myocardial infarction. 
   Video presentation

Speaker: Rafaliuk O. I. - Head of the Department of Interventional Radiology Lviv  
 Regional State Clinical Medical and Diagnostic Cardiology Center.

12:30 – 13:00 Discussion of the reports. For questions and answers
13:00 – 13:30 Break. Coffee Break
13:30 – 13:45 Challenges and mistakes of management of patients with chronic heart  
   failure in the practice of family doctors

Speaker: Skybchyk V. A. - Doctor of Medicine, professor at department of family  
 medicine Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

13: 45 – 14: 00 New approaches to the treatment of hypertension high and very high risk  
   in the practice of family doctors.

Speaker: Zeremba Ye. Kh. Acad. of the Academy of Higher Education of Ukraine,  
 Doctor of Medicine, Professor, Virna M. M.

14:00 – 14:10 «Arterial hypertension: place antihypertensive homeopathy in general  
   medicalpractice - family medicine»

Speaker: Chornobrovyi Vyacheslav Mykolaiovych  -  Doctor of Medicine, Professor,  
 Head. Department of Internal and Family Medicine Vinnytsia national  
 medical University. M.I. Pirogov (VNMU), Chairman of the doctors  
 Association  of general practice - family medicine Vinnytsia region.

14:10 – 14:25 Improving treatment of patients with coronary heart disease in the  
   application of metabolic therapy

Speaker: Zeremba O. V. - PhD, assistant professor, (Lviv)
14:25 – 14:40 Iron deficiency anemia in the practice of family doctors

Speaker: Matiukha L. F. – chief specialist of Ministry of Health of Ukraine Specialty of  
 «General Practice/Family Medicine», Doctor of Medicine, professor

14:40 – 14:55 Modern treatment of diabetic foot
Speaker: Zeremba Ye. Kh. - Doctor of Medicine, professor the Department of Surgery  
 and Endoscopy in FPGE.

14:55 – 15:10 Differential diagnosis of the systemic vasculitis
Speaker: Zimba O. O. - PhD, ass. (Lviv);

15:10 – 15:25 Prevention of thromboembolic complications in family doctor practice
Speaker: Zeremba Ye. Kh. - Acad. of the Academy of Higher Education of Ukraine,  
 Doctor of Medicine, Professor. 
 Fedchyshyn N. R. -  PhD, ass. of the Department of Surgery and  
 Endoscopy FPGE

15:25 – 15:40 New technologies in the practice of family doctors
Speaker: Zeremba- Fedchyshyn  O. V. - Doctor of Medicine, Assoc. at  department  
 of family medicine Danylo Halytsky Lviv National Medical University. 
 Fedchyshyn N. R. -  PhD, ass. of the Department of Surgery and  
 Endoscopy FPGE
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15:40 – 15:55 Electrophysiological methods of examination
Speaker: Bokhonko O. I. - Head of the Department of electrophysiological  
 examinations of the heart Lviv Regional State Clinical Medical and  
 Diagnostic Cardiology Center.

15:55 – 16:10 Discussion of the reports. Questions and answers

 SCIENTIFIC-pRACTICAL CONFERENCE
 LABORATORY MEDICINE. NEW DIAGNOSTIC METHODS

(Meeting room № 1, Cokol)
11:00   Beginning of the Conference;
1. «Pathological diagnosis of melanomas»

Speaker: Pospyshel Yu. O. – Professor, Doctor of Medicine, Head of the Department  
 at Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

2. «Genetic-microelemental profile as a basis for personali�ed medicine in 2016»
Speaker: Oleksandr Apelkhauz - director of the clinic «Elasko-Arnica» Odessa.

3. «Solutions for microbiological laboratory from Biomerieux»
Speaker: Skrypov Volodymyr Heorhiiovych  - director of  «Ukrbio» Ltd.

13 OF APRIL 2016
   Master-class «Photodynamic therapy as additional methods during  
   maintenance therapy periodontal treatment»
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14 OF APRIL 2016
 SCIENTIFIC-pRACTICAL CONFERENCE
 «COMPLEX APPROACH TO REHABILITATION».

(Meeting room № 1, 2-nd floor of the building)
 PLENARY SESSION
10:30 – 10:40 Beginning of the Conference;
10:40 – 10:55 «Innovation models, new technologies of complex rehabilitation on the  
   basis of center of Lviv interregional center of social-working, vocational  
   and medical rehabilitation of the disabled»

Speaker: Dunas H. H. – Director of the Lviv interregional center of social,  
 employment and medical rehabilitation, Head. of the Department of Medical  
 Rehabilitation Koval M. I.

10:55 – 11:10 «The role and place of doctor at medical rehabilitation of the Polish health  
   care system»

Speaker: Yaroslav Savka (Poland) - Doctor of Medicine, doctor of medical  
 rehabilitation and sports medicine at High Yann Hrodra School in Sanok,  
 Poland

11:10 – 11:25 «Innovative Technologies in Medical Rehabilitation»
Speaker: Kachmar O. O. - PhD, Head of Innovative Technologies Department,  
 head of the Information Analytical Center of the International Clinic  
 of Rehabilitation (Truskavets, Lviv Region).

11:25 – 11:40 «Holistic approach to rehabilitation of patients with vertebral pain  
   syndrome of the thoracic spine»

Speaker: Andriiuk L. V. - Doctor of Medicine, Professor at the Danylo Halytsky Lviv  
 National Medical University, Department of Rehabilitation and Alternative  
 Medicine FPGE. 

11:40 – 11:55 «Organi�ation of rehabilitation assistance for people with vertebral-spinal  
   injury in the hospital»

Speaker: Kruk B. R. - candidate of physical education and sport, associate professor  
 at the department of physical rehabilitation Lviv State University of Physical  
 Culture

11:55 – 12:10 Break
12:10 – 12:25 «Psychological component of the biopsychosocial model of the  
   rehabilitation»

Speaker: Romanchuk O. - Director of the Institute of Mental Health of the Ukrainian  
 Catholic University, doctor-psychotherapist

12:25 – 12: 40 «Complex treatment of pain syndromes»
Speaker: Romanenko V. I. - neurologist, an assistant at Department of Neurology of  
 the Bogomolets National Medical University, Ukrainian Association for the  
 Study of Pain, Kyiv



20 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

WORK PROGRAM

12:40 – 12:55 Experience rehabilitation from the ATO participants in Lviv Clinical  
   Hospital Patch of the State Border Service of Ukraine»

Speaker: Head of Clinical Hospital, colonel of medical service Ivashchenko A. A.,  
 head of physiotherapy department at the therapy clinic Shpylchak N. M. 

12:55 – 13:10 «Ukraine in the world market of medical tourism»
Speaker: Torskyi I. S. - vice president of the Ukrainian Association of Medical  
 Tourism, MD, MBA, Kyiv

13:10 – 13:30 Discussion of the reports
   Question/answer

14:00 – 17:00 SESSIONS
   SECTION: COMPLEX APPROACH TO REHABILITATION»

(Meeting room № 1, 2-nd floor)
 PEDIATRICS
1. Early intervention in Ukraine. (up to 10 minutes)

Speaker: Mishchkuk T. M. - neurologist Children’s, Education and Rehabilitation  
 Center «Source».

2. World tendencies in neurorehabilitation of pediatrics. (up to 10 minutes)
Speaker: Martynenko Ya. A. - children neurologist, Ltd. «Innovo Medical Center of  
 Physical Therapy and Pain Medicine»

3. Ossificational myositis in 16-year-old teenager after a polytrauma, report about  
 case. (up to 10 minutes)

Speaker: Lenart-Domka Yeva - neurological rehabilitation department of the Clinical  
 Center for Rehabilitation of Children and Youth of the Voivodeship Hospital  
 № 2 in Zheshuv city, Medical Faculty of the University of Rzeszow (Poland).
 Hrydya O. V. - Department of Rehabilitation and Alternative Medicine  
 FPGE, Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

 ORTHOPEDICS
1. The system of physical rehabilitation of traumatology-orthopedic patients. (up to  
 10 minutes)

Speaker: Aleinik V. A. - Chief doctor, traumatologist, orthopedist, Ltd. «Innovo  
 Medical Center of Physical Therapy and Pain Medicine»

2. Nemoliks C3 – an essential component in the prevention, treatment and  
 rehabilitation of patients with diseases of the joints. Preliminary results and  
 research. (up to 10 minutes)

Speaker: Trutyak I. R. - Head. Department of the Traumatology at the 8-th hospital.
3. Medical rehabilitation of patients after injuries, trauma and surgical interventions  
 using contains magnesium preparations. (up to 10 minutes)

Speaker: Tymofeieva S. M. - head of physiotherapy department of the Lviv Regional  
 Rehabilitation Hospital, Chief Specialist in the specialty «Physical Therapy»  
 Department of Health Lviv Regional State Administration.
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4. Master Class «Kinesitherapy on the system UGUL, in case of problems with the  
 musculoskeletal system» (up to 15 minutes)

Speaker: Anzhei Boruha - (Company KINESIS, Poland)
 NEUROLOGY
Video Presentation «Multidisciplinary approach in the rehabilitation of neurological 
patients» (up to 30 minutes).

Moderator: Bilyanskii O. Yu. - Lviv Regional Association of Physical Therapy, PhD,  
 physical therapist Lviv city emergency care hospital.
Presenters: multidisciplinary team of regenerative treatment department of the Military  
 Medical Clinical Centre of Western region:
 Danilov R. I. - head of department, doctor neurologist.
 Kalandyak Oleksandra - physical therapist,
 Shipailo N. R. - Nurse at the department, psychologist.

Ergotherapy in stroke rehabilitation (up to 20 minutes.)
Moderator: Masnyi O. O. - Director RC Modrychi, physical therapist.
Speaker: Tereshchenko Alina - ergotherapist RC Modrychi.
 Kushnir Yuliya – ergotherapist at the Hospital ambulance, neurological  
 department.

Discussion, question/answer - 30 minutes
   SECTIoN: THREATENING REALITIES OF TODAY. THE FIRST  
   RESPONDERS IN CASE OF EMERGENCY

(Meeting room № 5, 2-nd floor)
1. «Military preparing for aid and tactical medicine»

Speaker:  Hera L. P. – head of the scientific-practical department «Lviv regional  
 center of emergency medical care and disaster medicine», assistant  
 at department of Anesthesiology and Intensive Care, Danylo Halytsky Lviv  
 National Medical University.

2. The report «Peculiarities of providing medical care in a combat �one»
Speaker:  Panariеn S. H. – colonel of the medical service, deputy head of Clinical  
 Hospital of Western Regional Department of State Border Service of  
 Ukraine

3. Conducting master class by medical staff, instructors from Lviv Regional Center  
for Emergency Medical Care and Disaster Medicine about  providing emergency care a 
sudden stop of cardiac and respiratory activity, with massive bleeding, technology of 
the blending strands, use standard-issue equipment carriage ambulance to immobili�e 
and improvised, assist with gunshot wounds and others
4. Compatible demonstrations by teams of Lviv Regional Center for Emergency 
Medical Care and Disaster Medicine and   Clinical Hospital of  Western Regional 
Department of State Border Service of Ukraine  about providing emergency medical 
assistance in  case of large number of victims in case of an emergency



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

WORK PROGRAM

   S E C T I o N: T H E P S Y C H O L O G I C A L C O M P O N E N T O F T H E  
   BIOPSYCHOSOCIAL MODEL

(Meeting room № 2, socle)
«Magistracy of clinical psychology with the basics of CBT, response to the professional 
challenges of modern rehabilitation process»

Speaker: Horbunova Victoriia, doctor of Psychology, head of the department of  
 Psychology of the Ukrainian Catholic University, head of the research  
 projects of the Institute of Mental Health

«Psychological resources in rehabilitation»
Speaker: Sydorenko Andrii, psychologist, psychoanalyst , psychotherapists  
 in  Register Psychotherapists  USP, a volunteer in the PI (LRСPH)  
 department of rehabilitation, member of the training programs at Yale  
 University (USA) and the Polish Institute for Integrative Psychotherapy in  
 work with stress, anxiety

«Variations on psychological rehabilitation of injured persons»
Speaker: Iryna Zubrytska-Makota, candidate of psychological sciences, psychologist  
 in the Ukrainian Society of Overcoming the Consequences of Traumatic  
 Events.

Also at the section meeting scheduled performances of a number of specialists in the area 
of mental health and rehabilitation, which present different views on the psychological 
component of rehabilitation. The list of speakers formed and constantly updated.
   SECTIoN: «MEDICAL TOURISM»

(Meeting room № 3, 1-st floor)
   Within the section a presentation of medical, diagnostic and rehabilitation  
   centers will take place.
Health Resort – «Wielic�ka» Salt Mine (Poland) – effective treatment of respiratory diseases,  
 the treatment used pr imari ly propert ies of the specif ic sal t  chambers  
 microclimate.
Acibadem Healthcare Group (Turkey) – offers high-quality diagnosis and treatment in all  
 medical areas using modern medical technology, highly skilled team of experts,  
 developed infrastructure and high medical standards, confirmed by JCI.
Spa resort Dudince (Slovakia) – offers mineral water treatment, which has great value.  
 The uniqueness of this water is just that it is, only one in Slovakia and in the whole  
 Central Europe, which used simultaneously to treat musculoskeletal, cardiovascular  
 and nervous system. And all this thanks to the unique combination of carbon  
 dioxide and hydrogen sulfide.
Spa resort Bardejovske Kupele (Slovakia) – treatment by mineral waters (8 mineral  
 sources) digestive tube, metabolic and glands of internal secretion, diseases of  
 the cardiovascular system and respiratory, cancer, diseases of the kidneys and  
 urinary tract, women’s diseases, diseases of the musculoskeletal system, diseases  
 of the nervous system.
Ukrainian Association of Medical Tourism
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Presentation of the possibilities of public and private sector of Ukrainian medicine, from  
 the leading foreign clinics for providing quality world level treatment to patients.

14 OF APRIL 2016
   Workshop demonstration “Minimally invasive injection techniques in  
   dentistry and cosmetology. Autopla�ma: «2 to 1 or 1 to 2 oh.» The world  
   and our own experience. Legal and organi�ational aspects

15 OF APRIL 2016
 Scientific-practical conference
 MODERN APPROACHES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE LATEST  
 TRENDS OF TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOVENEROLOGISTS  
 PROBLEMS WITHIN THE EVIDENCE-BASED MEDICINE 

Organizing Committee: Chechotka B. R. – director of the Department of Health Lviv  
   Regional State Administration.
   Syzоn O. O. – chairman of the Lviv regional branch, chief  
   specialist of the Department of Health Lviv Regional State  
   Administration. 
   Nadashkevych O. N. –  head of the Department of  family  
   medicine and dermatology, venerology Danylo Halytsky Lviv  
   National Medical University. 
   Vistak Ya. V. – chief doctor of the Department of Healthcare of  
   the Lviv regional state administration.

11:00 Opening ceremony of scientific-practical conference
 Chechotka B. R. – director of the Department of Health Lviv Regional State  
 Administration
 Khara O. I. – candidate of medical sciences, associate, vice president of the UADVC,  
 chief doctor of municipal institutions  Ternopil Regional Council «Ternopil Regional  
 Municipal Clinical Dermatovenerologic Dispensary». 
 Nadashkevych O. N. –  professor, head of the Department of  family medicine and  
 dermatology, venerology Danylo Halytsky Lviv National Medical University. 
 Vistak Ya. V. – chief doctor of the Department of Healthcare of the Lviv regional  
 state administration. Syzyn o. o. – chairman of the Lviv regional branch, chief  
 specialist of the Department of Health Lviv Regional State Administration, associate  
 professor
1. International protocol approaches to diagnosis and treatment of drug allergy

Professor Chopyak V. V. (Lviv)
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2. Actual questions of drug allergy in the dermatologist’s practice
Professor Svyatenko T. V. (Dnipropetrovsk)

3. Diagnosis - base of The Evidence Based Medicine
Professor Kaliuzhna L. D. (Kyiv)

4. The best solution in the treatment of bacterial infections and complicated skin  
 dermatoses

Professor  Korolova Zh. V. (Kyiv)
5. Features of course some chronic dermatoses in conditions of military stress

Associate professor Khara O. I. (Ternopil)
6. Dysadypokinemia and dyslipidemia in patients with psoriatic arthritis

Professor Nadashkevych O. N. (Lviv)
7. Rosacea: cosmetic defect or disease? So, it should be disguise or treat?

Professor Halnykina S. O. (Ternopil)
8. Photoprotection factors in current conditions to prevent photoinduced skin  
 tumors

Associate professor Savoskina V. O. (Kharkiv)
9. Necessity of using photoprotection for patients with hyper sensitive skin

Associate professor Bardova K. O. (Kyiv)
10. New opportunities for treatment and prevention of dermatoses

Associate professor Savoskina V. O. (Kharkiv)
11. Maximalism and minimalism in aesthetic medicine. Demonstration and analysis  
 of results

Director of the clinic «Asclepius» Voloshyn-Andrashko I. O. (Uzhhorod)
12. Comparison of hormonal and genetic components with severity of course of  
 acne

As. Petrenko A. V. (Kyiv)
Questions-Answers – from 14ºº hours.

15 OF APRIL 2016
11:00 Round table «Urgent issues of cooperation with public in the field of health  
 care»

13-15 OF APRIL 2016
   Master Class «Implantology: basic course»
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№СтеНдA №СтОРіНки

ACIBADEM SAGLIK HIzMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI ................ 36 ......30
ALMA MATER Засновник і виДавець: Львівський  
 націонаЛьний МеДиЧний Університет  
 іМені ДаниЛа ГаЛицькоГо .......................................................................... 58 ......31
BARDEJOVSKE KUPELE ЛікУваЛьий кУрорт .............................................. 22 ......33
BIOMED МеДиЧний центр ................................................................................ 76 ......35
DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 51 ......36
DUDINCE ЛікУваЛьний кУрорт ....................................................................... 21 ......38
FUNDACJA «2M-MATERIA MEDICA.FUNDACJA NA RzECz  
 DOBRA PACJENTA» ............................................................................................ 8 ......40
LA ROCHE-POSAY ЛаБораторії .......................................................................... 5 ......41
LIKAR.INFO .............................................................................................................. 64 ......43
PHARMA.NET.UA сПеціаЛіЗований ПортаЛ ............................................... 66 ......45
RH коМПанія ......................................................................................................... 24 ......47
агЕНСтВо МЕДИЧНого МаРкЕтИНгУ ........................................................... 60 ......48
алЬПЕН-ФаРМа  ФарМацевтиЧна коМПанія ........................................... 46 ......50
аПЕкСМЕД товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...............11 ......51
БІо тЕСт МЕД наУково-вироБниЧе ПіДПриЄМство .............................. 56 ......53
БІоДЕРМа ДерМатоЛоГиЧна ЛаБораторія ............................................... 32 ......55
БIШоФIт MG ++ ........................................................................................................ 6 ......57
БМт Уа ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство .................................................................... 12 ......59
БоРЩагІВСЬкИЙ ХІМІко-ФаРМаЦЕВтИЧНИЙ заВоД 
 ПУБЛіЧне акціонерне товариство нвц ............................................... 16 ......61
ВалЕаНт ФаРМаСЬЮтІкалз товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 29 ......63
ВЕФаРМа ІлаЧ СаНаї ВЕ тІДЖаРЕт лІМІтЕт ШІРкЕтІ .............................. 28 ......65
голДЕН-ФаРМ Приватне ПіДПриЄМство ..................................................... 4 ......66
ДаНа МС товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .................. 77 ......68
ДЕлЬта МЕДІкЕл тов .......................................................................................... 18 ......69
ЕлаСко-аРНІка товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю   
 (ніМецький ДіаГностиЧний центр св. ПавЛа) .................................. 14 ......70
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Мережа клінік аджибадем - лідер в сфері медичних послуг туреччини з 1991 року - пропонує високоякісну 
діагностику та лікування захворювань за всіма медичними напрямками за допомогою сучасних медичних 
технологій, високопрофесійної команди фахівців, розвиненої інфраструктури і високих медичних стандартів, 
підтверджених JCI*.

сьогодні до складу аджибадем входять 18 багатопрофільних клінік і 13 медичних центрів. на їх базі успішно 
працюють спеціалізовані центри передового досвіду, в яких використовуються найсучасніші методики та технології 
лікування: 7 онкологічних центрів (хірургія, променева терапія / радіохірургія, хіміотерапія), 12 кардіологічних 
центрів (дитяча, доросла кардіохірургія і кардіологія), 9 центрів репродуктивних технологій (еко), 5 центрів 
трансплантації органів (трансплантація печінки, нирки, кісткового мозку), 4 центри ортопедії і спінальної хірургії, 
1 центр спортивної медицини, 8 центрів ядерної медицини та 5 центрів роботизованою хірургії. всі вони оснащені 
новітніми технологіями і обслуговуючого високопрофесійними фахівцями, завдяки яким отримали широку 
популярність не тільки в туреччині, але і за її межами.

Унікальна відмінність аджибадем від інших компаній полягає в інтегрованій моделі надання послуг. крім 
широкої мережі клінік і медичних центрів, до її складу входять дочірні організації, які надають великий спектр 
послуг в галузі охорони здоров’я:

• компанія «аджибадем - Управління проектами» проектує, будує і оснащує клініки «під ключ» в туреччині і 
за її межами. 

• компанія «аджибадем - страхування» пропонує послуги зі страхування здоров’я і життя.
• компанія «аджибадем - Mobile» надає послуги швидкої допомоги, санавіації, телемедицини, а також медичні 

послуги на дому. 
• компанія «A-Plus» пропонує послуги з організації харчування, пральні та прибирання для медичних 

установ. 
• компанія «аджибадем - Labs» - найширший спектр лабораторних послуг, включаючи генетичні і патологічні 

дослідження, банк стовбурових клітин, банк пуповинної крові, дослідження продуктів харчування і гігієни. 
• Університет аджибадем - вищий навчальний заклад, який забезпечує підготовку наступних поколінь 

професіоналів в області медицини.
аджибадем також пишається своєю активною роботою в сфері охорони здоров’я в туреччині і за її межами. 

компанія пропонує широкий діапазон клінічних і адміністративних програм навчання, програм професійної 
підготовки, програм співпраці місцевих і іноземних лікарів, спільний брендинг з міжнародними партнерами, 
міжнародне консультування, управління підприємствами та інвестування. аджибадем є спонсором провідних 
турецьких та іноземних спортивних клубів і надає спортсменам свої медичні послуги.

на даний момент аджибадем є частиною великого міжнародного холдингу IHH (International Healthcare 
Holdings), створеного за участю малайзійської компанії Khazanah, японської компанії Mitsui і турецької компанії 
Aydinlar Family. Холдинг управляє мережею клінік в Малайзії, сінгапурі, індії, китаї та Брунеї, брендами Parkway, 
Pantai і Apollo, а також Міжнародним медичним університетом Малайзії. З липня 2012 року IHH включений в 
список фондових бірж куала-Лумпур і сінгапуру і став другою за величиною медичною компанією в світі по її 
ринкової капіталізації. Зараз IHH має плани зростання в наступний регіонах: індокитай, Південно-східна азія, 
Балкани, країни снД, Близький схід і Північна африка.

* JIC є незалежною і найвідомішою міжнародної акредитаційною організацією, яка встановлює стандарти якості 
медичних послуг і займається їх оцінкою, з тим щоб сприяти поліпшенню якості обслуговування і підвищення 
безпеки пацієнтів в медичних організаціях всього світу. в цілому більше 600 медичних організацій в 51 країнах 
світу мають акредитацію JCI.

ACIBADEM SAGLIK HIzMETLERI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Fahrettin Kerim Gokay Cad.49 Altunizade
Istanbul, 34662 , Turkey
Тел.: +902165449640,
 +905339257101
e-mail: olga.ercan@acibadem.com.tr
www.acibademinternational.com
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ALMA MATER
Засновник і виДавець:  
Львівський націонаЛьний  
МеДиЧний Університет  
іМені ДаниЛа ГаЛицькоГо

вул. Пекарська, 69, 
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2755875
e-mail: almater@ukr.net
www.meduniv.lviv.ua

Газета «Alma Mater» – щомісячне передплатне видання, яке:
• висвітлює актуальні питання медичної освіти і охорони здоров’я;
• інформує про різні напрямки діяльності Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького;
• публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики.
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The newspaper «Alma Mater»  is a monthly publication that:
• covers current issues of medical education and health care;
• inform about the various activities of Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
• publishes materials on various subjects.

ALMA MATER
FoUNDER AND PUBLISHER: DANYLo HALYTSKY LVIV 
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Pekarska, 69 St., 
79010, , Ukraine
Phone: +380 32 2755875
e-mail: almater@ukr.net
http://www.meduniv.lviv.ua
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BARDEJOVSKE KUPELE
ЛікУваЛьий кУрорт

Bardejovske Kupele, 086 31, Slovakia
Тел.: +42 15 44774450, 44774460
Факс: +42 15 44774410
e-mail: marketing@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk

Бардеєвський курорт – це чудове місце відпочинку, профілактики та лікування. курорт 
розташований в 80 км від міста кошице та в 4 км від міста Бареєєва. З 2000 року національні 
цінності Бардеєва знаходяться під охороною юнеско. крім прекрасної природи, 
неоціненним багатством курорту є мінеральні води, а саме 8 мінеральних джерел.

на курорт приїжджають лікуватися пацієнти із захворюваннями травного тракту, 
порушенням обміну речовин і залоз внутрішньої секреції, захворюваннями серцево-
судинної системи та дихальних шляхів, онкологічними захворюваннями, хворобами нирок 
і сечових шляхів, жіночими захворюваннями, захворюваннями опорно-рухового апарату, 
захворювання нервової систем.

на курорті використовується великий перелік лікувально-оздоровчих процедур. 
найпопулярніші процедури – це мінеральні ванни і масажі (класичний, рефлексний масаж 
попереку і ступнів, гідромасажні ванни, підводний масаж, масаж лавовими камінням, 
медовий масаж). 

на курорті можуть проживати 900 гостей. найбільші готелі це «озон» і «асторія». крім 
того на курорті знаходяться невеликі вілли з комфортним проживанням.

Бажаючі активно провести свій відпочинок можуть займатися різними видами спорту 
включаючи теніс, мінігольф, більярд, катання на велосипедах, фітнес, плавання у 
відкритому басейні.
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Spa BardejovskéKúele has a long tradition of curative stays and belongs to the most 
beautiful places you can visit in Slovakia. Spa is situated in the north-eastern part of Slovakia, 
near borders with Poland.

only here visitors can find the Spa Colonnade with 8 different mineral springs, which are all 
intended also for drinking. Natural mineral water is our most valuable treasure, for which our 
Spa has been well known and popular since the 13th century. Thousands of visitors from all 
over the world come every year to improve their health, find peace and leave every-day worries 
behind in the middle of untouched nature.

We offer longer curative stays or shorter relaxing stays and weekend breaks. Spa 
BardejovskéKúele is also a very good place to go, if you have just time for a one day trip. It 
is possible to buy special spa treatments, massages, beauty treatments, drink mineral water, 
enjoy WELLNESS SPA swimming pools and saunas or visit open air museum of Slovak folk. 
We also offer great possibilities for sport activities.

BARDEJOVSKE KUPELE
SpA RESORT

086 31, Bardejovske Kupele, Slovakia
Phone: +42 15 44774450, 44774460
Fax: +42 15 44774410
e-mail: marketing@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk
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наша місія:  «світ здорових та  красивих людей» 
саме  таким гаслом  керуються  уже понад  20 років   працівники  компанії  

«БіоМеД».    
на сьогодні  Медичний центр «БіоМеД» є найкращий медичний центр  України за 

результатами  конкурсу  2015 року.
У нас  не лікують медикаментами!!!
обстеження організму, ми  проводимо за допомогою  сучасних медичних технологій: 
- Швейцарська технологія ері,
- Метод Фоля,
- вегеторезонансний тест. 
ці методи дозволяють всесторонньо обстежити  функцію  всього  організму від діяльності 

головного мозку  до роботи клітин кожного органу, визначити причину захворювання та 
прослідкувати патогенетичні зв’язки між органами та системами організму.  

У нас лікують методами  голкорефлексотерапі, гомеопатією, інфоромпрепаратами, 
біорезонансною терапією, різними видами  масажів, мануальною терапією, різними 
способами очищення, гідроколонотерапією, фізпроцедурами та індивідуально підбирають  
харчування.

Запрошуємо відвідати наш медичний центр і пересвідчитись у високій ефективності 
оздоровлення!

вул. Драгана 4-б
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 245- 65-45
 (067) 67-55-988
 (063) 01-87-185
 (050) 83-67-889
e-mail: med.center@biomed.lviv.ua
www.biomed.lviv.ua

BIOMED
МеДиЧний центр
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Столичне шосе, 103, 
БЦ «Європа», 11 поверх, офіс 11 Б, 
м. Київ, 03131, Україна
Тел.: (044) 2075197, 
 (095) 2711069
www.drreddys.com
www.drreddys.ru

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

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

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

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

якості лікарських засобів кожної з країн до якої здійснюється ввезення продукції.
У групі компаній Др. редді’с діє глобальна антикорупційна політика, що забороняє 

корупцію у будь-якій формі – прямо або посередньо пропагуючи відношення нульової 
толерантності корупції у всьому світі незалежно від локальної ділової практики.

Місією Др. редді’с є створення доступних та інноваційних лікарських засобів для 
лікування людей, оскільки здоров’я не може чекати. Додаткову інформацію можна отримати 
за адресою в мережі інтернет http://www.drreddys.com/ або http://www.drreddys.ru/.

DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.
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Dr. Reddy’s is one of the world’s leading generic pharmaceutical companies represented in 
more than 100 countries. Products of Dr. Reddy’s are sold across the world, but key markets 
of the Company include India, USA, Europe, China, Ukraine and Russia. Dr. Reddy’s has 16 
world class manufacturing facilities, 9 of which are inspected on permanent basis by USFDA. 
With a capacity of manufacturing 9 billion tablets / capsules per annum, the Dr.

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

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

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

Dr. Reddy’s mission is accelerating access to affordable and innovative medicinal products, 
because we believe Good Health Can’t Wait. Please use the following links to obtain additional 
information: http://www.drreddys.com/  or http://www.drreddys.ru/

DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.

103, Metropolitan highway, 
off. 11 B, 11th Floor, BC «Europe», 
03131, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2075197, 
 +380 95 2711069
www.drreddys.com
www.drreddys.ru
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DUDINCE
ЛікУваЛьний кУрорт

Kúpelná 106,  
Dudince, 96271, Slovakia
Тел.: +421 0455504854, 
 +421 0915 998239
Факс: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru

курорт Дудінце є одним з наймолодших, найвідоміших і найбільш відвідуваних курортів 
словаччини. Про цілющу силу дудінської мінеральної води було відомо ще з часів 
стародавньої римської імперії. курорт Дудінце пропонує лікування мінеральною водою, 
яка має величезну цінність і, як магніт, привертає велику кількість відвідувачів. Унікальність 
цієї води полягає в тому, що тільки вона, єдина в словаччині та у всій центральній Європі, 
використовується одночасно для лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної 
системи та нервової системи. і все це завдяки унікальній комбінації вуглекислого газу  
та сірководню.  кожен, хто побуває на курорті Дудінце, може особисто переконатися у 
винятковості та сприятливій дії дудінської мінеральної води на організм.
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Spa Dudince is one of the youngest, best known and most visited Slovak Spa resorts. Already 
the Ancient Romans knew about the healing effects of this world-wide unique spring. The biggest 
treasure of the town of Dudince offered to all its visitors is the healing mineral water of Dudince. 
As the only healing water in Slovakia and in the central Europe it treats the diseases of a loco-
motor system and diseases, cardio-vascular and nervous system as well. And this is thanks 
to its unique combination of carbon dioxide and hydrogen sulfide. Thousands visitors have 
personal experience with healing effect of this water every year and they definitely recommend 
the treatment to all people who suffer from the above-mentioned diseases.

DUDINCE
SpA RESORT

106, Kupelna St., 
96271,  Dudince, Slovakia
Phone: +421 0455504854,
 +421 0915 998239
Fax: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru
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компанія Fundacja «2m-Materia Medica. Fundacja na Rzecz Dobra Pacjenta» – це
команда професіоналів, з досвідом роботи у сфері постачання медичних виробів, яка 

існує на ринку Польщі майже 10 років. результатом нашої діяльності є багатолітня співпраця 
з провідними польськими державними і приватними лікарнями.

основною перевагою фірми є безпосереднє співробітництво з світовими 
виробниками

медичних виробів. Завдяки цьому ми пропонуємо за оптимальною ціною найширший
асортимент сучасних високоякісних медичних виробів таких як хірургічні ники, сітки, 

клеї, гемостатики, які застосовуються у різних напрямках хірургії: пластичній хірургії,
нейрохірургії, мікрохірургії, серцево-судинній, загальній хірургії, акушерстві та гінекол

огії,офтальмології та стоматології.
турбота про здоров’я пацієнта – головна ціль в нашій роботі.

FUNDACJA «2M-MATERIA  
MEDICA.FUNDACJA NA RzECz  
DOBRA PACJENTA»

ul. Mokronoska 2,
Wroclaw, 52-407 , Polska
Тел.: 500 20 50 80
Факс: 71 70 70 441
e-mail: sale@materiamedica.org.pl
http://materiamedica.org.pl/
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LA ROCHE-POSAY
ЛаБораторії

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

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

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

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

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

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

LA RoCHE PoSAY – a better life for sensitive skin.

LA ROCHE-POSAY
LABORATORIES

4-v, Mykoly Grinchenka St., 
03038, Kyiv, Ukraine
Phone: 0-800-508-808 (Іnfoline La Roche-Posay)
www.laroche-posay.ua
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LIKAR.INFO

вул. Щекавицька, 9А, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 206 1170
e-mail: reklama@likar.info
www.likar.info

«Likar.info» – всеукраїнське інтернет-видання започатковане у 2001 році для лікарів 
та пацієнтів, що висвітлює найактуальніші проблеми сучасної медицини і є надійним 
джерелом інформації.

У більш ніж сорока тематичних розділах зібрані новини та статті про здоров’я, новітні 
технології та методи лікування хвороб в Україні та світі, а також, довідники медичних 
засобів, лікарень, аптек, аналізів та хвороб, що постійно доповнюються. 

сайт: http://www.likar.info
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«Likar.info» – a nationwide online publication launched in 2001 for doctors and patients, 
highlighting the most topical problems of modern medicine and is a reliable source of 
information.

In more than forty thematic sections contains news and articles about health, new technologies 
and treatments for diseases in Ukraine and abroad, as well as guides medicines, hospitals, 
pharmacies, analyzes and diseases is constantly improved.

Website: http://www.likar.info

LIKAR.INFO

9А Schekavitskaya St., 
04071, , Ukraine
Phone: +380 44 206 1170
e-mail: reklama@likar.info
www.likar.info
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PHARMA.NET.UA
сПеціаЛіЗований ПортаЛ

вул. Оболонська набережна, буд. 11, корпус 1, 
м. Київ, 04210, Україна
Тел.: (044) 4280220
e-mail: editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал Pharma.net.ua спеціалізується 
на висвітленні новин українського фармацевтичного ринку та світової фармацевтичної 
індустрії.
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The first independent pharmaceutical business portal Pharma.net.ua highlights news of 
Ukrainian pharmaceutical market and of the global pharmaceutical industry.

PHARMA.NET.UA
SpECIALIZED WEB-SITE

Building 1, Home 11, Obolonska embankment St., 
04210, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4280220
e-mail: editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua
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компанія RH – команда спеціалістів, яка вже 9 років постачає високоякісне медичне 
обладнання провідних світових брендів Toshiba, Siemens, Medison, Philips, General Electric 
та ін.

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

RH
коМПанія

вул. Рівненська, 5а, 
м. Чернівці, 58000, Україна
Тел.: (0372) 909190,
 (098) 1010483, 
 (095) 5525796
e-mail: rh.net.ua@gmail.com
http://rh.net.ua/
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агЕНСтВо МЕДИЧНого  
МаРкЕтИНгУ

вул. Володі Дубініна, 6, 
м. Київ, 03142, Україна
Тел.: (044) 4234499, 4522203
e-mail: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua

компанія «агентство Медичного Маркетингу» працює з усіма ланками медичної 
та фармацевтичної галузей: медичними центрами та клініками, виробниками, 
представництвами, дистриб’юторами й аптечними мережами. компанія пропонує весь 
набір готових маркетингових інструментів для лікарів та приватних клінік, фармацевтичних 
компаній, аптечних мереж тощо. книги видавничого дому «аММ» ‒це квінтесенція знань, 
навичок та практичного досвіду наших тренерів.

також компанія видає журнал для аптечних працівників «рецепты аптечных продаж» 
(тираж 10 000) і електронне видання для топ-менеджерів аптечних мереж Pharma Chief.
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The company «Medical Marketing Agency» works with all the links of the medical and 
pharmaceutical industry: medical centers and clinics, manufacturers, representatives, distributors, 
pharmacy chains. The company offers a full suite of marketing tools ready for doctors and private 
clinics, pharmaceutical companies, pharmacy chains and others. Books of the publishing house 
of «MMA» - is the quintessence of knowledge, skills and practical experience of our trainers. The 
company also publishes a magazine for pharmacists’ recepty «рецепты аптечных продаж» 
(edition 10 000) and electronic publication for version senior managers (of) pharmacy chains 
«Pharma Chief».

MEDICAL MARKETING AGENCY

6, V. Dubinina St. , 
03142, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4234499, 4522203
e-mail: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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 компанія Alpen Pharma Group - це успішна, яка впевнено розвивається, соціально і 
етично відповідальна компанія. Ми переконані, що життя людини - головне багатство в світі 
і найцінніше для людини - це Здоров’я, тому підтримувати і зберігати Здоров’я, покращувати 
якість життя - основне завдання Alpen Pharma Group. Мета компанії - щодня змінювати 
життя людей на краще. Місія компанії - In the name of health! (в ім’я здоров’я!).

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

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

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

м. Київ, Пуща-Водиця,  
вул.Лісна, 30-А,
Тел.: (044) 4018103
e-mail: info.ukraine@alpenpharma.com
www. alpenpharma.ua
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аПЕкСМЕД
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Куренівська, 29А, 
м. Київ, 02121, Україна
Тел.: (044) 2090423, 5016475
e-mail: sales@apexmed.ua

компанія «Apexmed International B.V.»  була створена 15 років тому назад у нідерландах. 
всі ці роки успішно виготовляє медичну техніку та медичні вироби. Підприємства - 
виробники, що випускають продукцію під зареєстрованою торговою маркою Apexmed®, 
володіють сертифікатами відповідності міжнародним стандартам ISo 9001:2008 та ISo 
13485:2003 в сфері розробки, виробництва, монтажу та обслуговування, і розташовані в 
таких країнах, як нідерланди, італія, німеччина, словенія, турція, індія, Пакистан, китай, 
Малайзія, японія, аргентина, сШа.

основні показники продукції Apexmed® – їх надійність у використанні та бездоганні 
функціональні характеристики. споживачі виробів з торговою маркою Apexmed® відмічають 
ґрунтовний підхід до забезпечення всього спектру характеристик, що відрізняє високий 
клас та  якість товару. компанія «Apexmed» постійно вдосконалює дизайн продукції, її 
упаковку, використовуючи при цьому найпередовіші методики.

тов «аПексМеД» у м. києві – наш офіційний дистриб’ютор на території України.
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«Apexmed International B.V.» was founded 15 years ago in the Netherlands, and all these 
years, successfully produce medical equipment and medical devices. Companies - manufacturers 
that produce products under the trademark Apexmed®, have certificates of compliance with 
international standards ISo 9001: 2008 and ISo 13485: 2003 in the development, production, 
installation and service and are located in countries such as the Netherlands, Italy, Germany, 
Slovenia, Turkey, India, Pakistan, China, Malaysia, Japan, Argentina, the United States.

The main distinctive features of Apexmed® production - its reliability in operation and flawless 
functional characteristics. Consumers of products with the brand Apexmed® distinguish thorough 
approach to the whole spectrum of characteristics that distinguish high grade and quality of the 
goods. Apexmed Company is constantly improving product design, its packaging, applying the 
most advanced techniques.

APEXMED Ltd. in Kyiv is our official distributor on the territory of Ukraine.

APEXMED LTD.

29A, Kurenivska St.,
02121, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2090423, 5016475
e-mail: troyan@apexmed.ua, 
           sales@apexmed.ua
www.apexmed.ua
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БІо тЕСт МЕД
наУково-вироБниЧе  
ПіДПриЄМство

вул. Ушинського, 27, 
м. Київ, 03151, Україна
Тел.: (044) 2411278, 2484625, 2422865, 2422734,2422237,  
           2425367
e-mail: info@biotestmed.com
www. biotestmed.com

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

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

BIO TEST MED LTD

27, Ushinskogo St.,
03151, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2411278, 2484625, 2422865,  
   2422734,2422237, 2425367
e-mail: info@biotestmed.com
www. biotestmed.com



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

БІоДЕРМа
ДерМатоЛоГиЧна  
ЛаБораторія

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

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

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

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

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIqUE

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

вул. Енгельса, 19-а, оф. 302, 
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.: (050) 7158626, 
 (097) 1087017
Тел./Факс: (0532) 560436, 582244
e-mail: management@ekobiz.info.ua
www.ekobiz.info.ua

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

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

результату.
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The company «Ekobiz» owner TM «Bishofit Mg ++», «Healing bath» is an expert in the 
production of drugs for people who care about their health and beauty of their bodies. Under 
the brand name «Ekobiz» created a series of professional level products for medical (restorative 
treatment, sanatorium rehabilitation) and aesthetic purposes (fitness center, spa).

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

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

BISHOFIT MG ++

19-a Engelsa Str., office 302, 3
6039, Poltava, Ukraine
Phone: +380 50 7158626, 
 +380 97 1087017
Phone/Fax: +380 532 560436, 582244
e-mail: management@ekobiz.info.ua
www.ekobiz.info.ua
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БМт Уа
ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство

вул.  Генерала Тупикова, 4, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: (044)  3325030
Тел./Факс: (044) 5015030
e-mail: info@bmt.ua
www.bmt.ua

стерилізаційні відділення „під ключ» – проектування, оснащення, сервісне обслуговування 
та валідація, в складі:

- парові, повітряні та формальдегідні стерилізатори (т-55 с); автомати мийно-
дезінфекційні, пакувальне обладнання для інструменту, супутні меблі, транспортні засоби, 
індикатори, та витратні матеріали.

- дезінфекційні камери для матраців та ліжок, парогенератори, утилізатори медичних 
відходів

Лабораторне та фармацевтичне обладнання: 
- шафи сушильні, стерилізаційні, термостати (в т. ч. со2), хладотермостати, вакуумні 

шафи, кліматичні камери від 22 до 1400 літрів.
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Design, supply, installation, service and validation of CSSD (central sterilization supply 
departments), turn-key, including: 

- steam, air and formaldehyde sterilizers (t-55 C); washer-disinfectors, packing equipment, 
concomitant furniture, trolley carts, indicators & expenditures;

- disinfection units for beds and bed clothes, steam generators, medical waste recyclers.
Laboratory & pharmaceutical equipment:
- drying cabinets, sterilizers, thermostats (incl. Co2), cool, vacuum and climate cabinets 

from 22 to 1400 liters.

BMT UA
SUBSIDIARY COMpANY

4, Generala Tupikova St., 
03067, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44  3325030
Phone/Fax: +380 44 5015030
e-mail: info@bmt.ua
www.bmt.ua
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БоРЩагІВСЬкИЙ ХІМІко-ФаРМаЦЕВтИЧНИЙ 
заВоД
ПУБЛіЧне акціонерне товариство нвц

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

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

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

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод - вітчизняне, сучасне підприємство, яке 
першим в Україні повністю впровадило європейські стандарти: з якості (GMP, ISo 9001), 
дистрибуції (GDP), екологічного менеджменту (ISo 14001), охорони здоров’я та безпеки 
праці (oHSAS 18001), соціальної відповідальності (SA 8000) у функціонуючу інтегровану 
систему якості.



62 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

16

EXHIBITORS

Borschagivs’ky chemical-pharmaceutical plant is one of the leaders of the pharmaceutical 
industry in Ukraine with more than 65 years’ working experience. It successfully produces 
original, generic, phytochemical drugs and also synthesize active pharmaceutical substance 
for domestic production of medicines. About 30% of products are innovative and original drugs 
developed by research and production center of the plant. The company produces more than 
120 kinds of drugs in different therapeutic areas.

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

Borschagivs’ky chemical-pharmaceutical plant - domestic, modern enterprise, which was the 
first in Ukraine that fully implemented European standards: Quality (GMP, ISo 9001), Distribution 
(GDP), Environmental management (ISo 14001), Public health and Safety (oHSAS 18001), 
Social Responsibility (SA 8000) into a functional integrated quality system.

BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL 
PLANT
RESEARCH AND PRoDUCTIoN CENTER, PUBLIC JSC

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



63 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

вул. Професора Підвисоцького, 6 В, 
м. Київ, Київська обл., 01103, Україна
Тел.: (044) 4590484
Факс: (044) 4590484 доб. 5575
e-mail: office.ua@valeant.com
www.valeant.com

Valeant Pharmaceuticals – це велика фармацевтична компанія, яка розробляє, виробляє 
та просуває широкий спектр фармацевтичної продукції в галузі дерматології, ендокринології, 
неврології, психіатрії, стоматології, кардіології, косметології та офтальмології. Valeant  – це 
міжнародна компанія, штаб-квартира якої знаходиться в канаді, промислові потужності 
в Європі, Північній та Південній америці, компанія має 18000 співробітників по всьому 
світу. 

Місія компанії Valeant полягає в покращенні здоров’я пацієнтів шляхом виявлення 
їх потреб і забезпечення необхідними лікарськими засобами. Мета діяльності Valeant 
– змінити життя своїх пацієнтів на краще. Valeant дбає про покращення здоров’я і 
самопочуття людей у всьому світі.

ВалЕаНт ФаРМаСЬЮтІкалз
товариство  
З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю
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Valeant Pharmaceuticals is a large pharmaceutical company that develops, manufactures and 
markets a broad range of pharmaceutical products in the field of dermatology, endocrinology, 
neurology, psychiatry, dentistry, cardiology, ophthalmology, and cosmetology. Valeant is an 
international company with headquarter in Canada, manufacturing facilities in Europe, North 
and  South America and company has 18 000 employees worldwide. 

The mission of Valeant – to improve patient health by identifying their needs and providing 
the necessary drugs. objective of Valeant – to change the lives of its patients for the better. 
Valeant cares about improving the health and well-being of people all around the world.

VALEANT PHARMACEUTICALS LLC

6V  Pidvysotskoho St., 
01103, , Ukraine
Phone: +380 44 4590484
Fax: +380 44 4590484 доб. 5575
e-mail: office.ua@valeant.com
www.valeant.com
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одна з найбільших фармацевтичних компаній Євразійського континенту. Перша з 677   
турецьких фармацевтичних компаній отримала сертифікат GMP.

відкриття заводу відбулося у вересні 2013 року. 
виробничий потенціал компанії – це безпечні, натуральні та екологічно чисті 

препарати.
в Україні на даний час представлені препарати ортопедичного напрямку – немолікс 

с3 (м’які желатинові капсули)– інноваційний препарат для лікування артритів, артрозів.  
артізі крем – крем на основі хондропротекторних компонентів та ефірних олій, ескус гель 
– венотонік. та педіатрична група – крилом сироп (смачний риб’ячий жир), Мініш крем 
– лікування та профілактика пелюшкового дерматиту, Бронхозавр – трав’яний сироп для 
лікування сухого та вологого кашлю.  

вефарма – бути здоровим самому і виховувати здорових дітей.
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ВЕФаРМа ІлаЧ СаНаї ВЕ тІДЖаРЕт лІМІтЕт 
ШІРкЕтІ

вул. Краківська, буд.15/17 А, 
м. Київ, 02094, Україна
Тел.: (044) 4558767
www.vefarma.com.ua
ФБ: Vefarma - Україна
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голДЕН-ФаРМ
Приватне ПіДПриЄМство

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

ПП «ГоЛДен-ФарМ» є лідером українського ринку з дистрибуції і просуванню власних 
ексклюзивних інноваційних брендів: лікувальної косметики, товарів спеціального дієтичного 
призначення, фітопродуктів і товарів для здоров’я.



67 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

�

EXHIBITORS

Private Enterprise «GoLDEN FARM» is the leader of Ukrainian market in the distribution and 
promotion of its exclusive innovative brands: medical cosmetics, products for special dietary 
use, phyto and products for health

GOLDEN-FARM 
pRIVATE ENTERpRISE

1, Magnitogorskaya St., 
02660, Kyiv,, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5590102, 5011177
Fax: +380 44 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua
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компанія «Дана Мс» була заснована в 1998 році і на сьогодні є одним з провідних 
постачальників медичного ринку України. Філософія компанії: постачання виробів, які 
незмінно відповідатимуть потребам медичного ринку і дотримання найвищих стандартів 
у задоволенні запитів споживача до якості та сервісу продукції.

«Дана  Мс» є офіційним дилером в Україні таких відомих у всьому світі виробників як: 
«MAQUET» , «BIoMETRIX» , , «EDAN» , «Galemed» та інших.

Пропозиція компанії «Дана Мс» охоплює широкий спектр медичної техніки та витратних 
матеріалів: різноманітне діагностичне та терапевтичне устаткування, техніка для 
електромедицини, мед устаткування для комплексних рішень з оснащення операційних 
залів , палат інтенсивної терапії і реанімації, серцево-судинної хірургії,витратні матеріали 
для реанімації і анестезіології, хірургії, кардіохірургії, гінекології, урології, виготовлені 
світовими лідерами. 

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

ДаНа МС
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Жмеринська, 26
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: (044) 4030361
Факс: (044) 4030341
e-mail: office@dana-kiev.com.ua
www.dana-kiev.com.ua
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Delta Medical – один з провідних операторів фармринку України із майже 20-річним 
досвідом роботи у наданні повного спектру послуг, пов’язаних з просуванням товарів від 
виробника до кінцевого споживача: реєстрація, розробка та впровадження маркетингової 
стратегії, дистрибуція, логістика, фармаконагляд. 

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

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

ДЕлЬта МЕДІкЕл
тов

��
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ЕлаСко-аРНІка
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю  (ніМецький  
ДіаГностиЧний центр св. ПавЛа)

вул. Новосільского, 68/2, оф. 101 , 
м. Одеса, , Україна
Тел.: (048) 7061595
e-mail: gdc.clinic@gmail.com

німецький діагностичний центр св. Павла є частиною комплексу німецької медицини 
в одесі. основний напрямок діяльності центру – алергологія та профілактична медицина. 
центр обладнаний сучасною лабораторією, що спеціалізується на проведенні генетичних 
досліджень та визначення концентрації мікроелементів. Провідні напрямки генетичних 
досліджень: фармакогенетика, ризик серцево-судинних захворювань, психогенетика, 
спортивна генетика, дієта за генами, спадкові хвороби, ризик онкологічних захворювань. 
У центрі працюють спеціалісти-генетики, що складають детальні рекомендації щодо 
результатів генетичного тестування.

Мікроелементний паспорт є унікальним аналізом не території України, проводиться 
на атомно-емісійному спектрографі за пробою волосся. За результатами досліджень 
складаються рекомендаціі.

центр розташований у іторичному місті одеси – у німецькій кірсі. центр розпочав свою 
роботу в одесі у 2012 році та зараз працює по всій Україні.
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St. Paulus German Diagnostic Center is a part of German medical comlex in odessa. The 
main center branches are Allergology and Preventive Medicine. The center is equipped with 
high-technique laboratory that specializes on genetic research and determine the concentration 
of trace elements. The leading areas of genetic research are pharmacogenetics, the risk of 
cardiovascular diseases, psychogenetics, health nutrition, diet based on genes, hereditary 
diseases, the risk of cancer deseases. In the center experts geneticists that make detailed 
recommendations of the genetic testing results.

Microelement analysis passport is unique in Ukraine. It is held on atomic emission 
spectrograph. Microelements are measured in hair. According to the research results specialists 
give recommendations.

St. Paulus German Diagnostic Center is located in the historical place of odessa - in German 
Kirche. The Centre began its work in odessa in 2012 and now provide diagnostics all over 
Ukraine.

ELASKO-ARNIKA LTD. 
(ST. PAULUS GERMAN DIAGNoSTIC CENTER)

Novoselskogo Str., 68/2, room 101, , 
Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7061595
e-mail: gdc.clinic@gmail.com
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ЄВРоМЕДПРоЕкт
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. О. Довженка 18, оф. 31, 
м. Київ, 03057, Україна
Тел./Факс: (044) 2771888
e-mail: info@emproject.com.ua
www.emproject.com.ua

компанія «Євромедпроект» – офіційний представник світових компаній-виробників 
медичного обладнання на ринку України з 2009 року. компанія пропонує інноваційні 
продукти і комплексний підхід до оснащення закладів охорони здоров’я. в Україні тов 
«Євромедпроект» представляє такі компанії: діагностичне обладнаяння - PHILIPS (USA), 
SoNoSITE (USA), FUJIFILM (Japan); реабілітаційне обладнання - REHATECHNoLoGY AG 
(Switzerland), MoTEK MEDICAL (Netherlands), TYRoMoTIoN (Austria), HYDRo PHYSIo 
(UK), EKSo BIoNICS (USA).
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The company «Euromedproject» is the official representative of the world’s producers 
of medical equipment in Ukraine since 2009. The company offers innovative products and 
integrated approach to equipping health facilities in Ukraine. «Euromedproject» represents the 
following companies: diagnostic equipment – PHILIPS (USA), SoNoSITE (USA), FUJIFILM 
(Japan); rehabilitation equipment – REHATECHNoLoGY AG (Switzerland), MoTEK MEDICAL 
(Netherlands), TYRoMoTIoN (Austria), HYDRo PHYSIo (UK), EKSo BIoNICS (USA).

EUROMEDPROJECT LLC

off 31, 18, Dovgenka St.,
03057, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2771888
e-mail: info@emproject.com.ua
www.emproject.com.ua
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Фармацевтична компанія «Здоров’я» - флагман вітчизняної фармацевтичної індустрії - сучасне 
високотехнологічне підприємство, рівень виробництва якого відповідає всім міжнародним вимогам, що 
застосовуються до лікарських препаратів.

Фармацевтична компанія «Здоров’я» – це:
• 105-річний досвід роботи.
• компанія, яка входить до тоП-5 найбільш крупних виробників лікарських препаратів в Україні.
• відповідність умов виробництва і системи контролю якості вимогам GMP.
наявність системи управління підприємством на базі вимог міжнародних стандартів ISo 9001:2008, 

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

головне – унікальні за своїми характеристиками, безпечні та зручні в застосуванні лікарські препарати.
• Понад 300 найменувань лікарських засобів всіх фармакотерапевтичних груп.
• компанія, яка вивела на ринок 13 оригінальних лікарських препаратів (апіпрост, Глутаргін, Глутаргін 

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

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

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

лікарських формах.
• виробничі потужності дозволяють випускати на рік 45 млн ампул і 1,612 млн. карпул, 65 млн. упаковок 

таблеток, 10,2 млн. пакетів порошків, 18 млн упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. балонів 
аерозолів та балонів/флаконів спреїв, 4,5 млн. одиниць готової продукції м’яких лікарських форм (мазі, 
креми, гелі), 8,3 млн. одиниць готової продукції рідких лікарських форм (сиропи, краплі, настої, розчини, 
суспензії, емульсії, еліксири.)

• третій за обсягом виробник ампульних лікарських засобів в Україні (близько 11% від загального 
обсягу виробництва ампул вітчизняними виробниками).

• 1300 висококваліфікованих співробітників (дев’ять осіб із науковим ступенем кандидата наук).
• Лідер за обсягами реалізації препаратів в країни снД серед українських виробників.
• Престижні національні та міжнародні перемоги і нагороди.
• активна участь в освітніх проектах: створення кафедри промислової фармації та економіки на 

виробничій базі компанії, єдиної в Україні, роз-ташованої на території фармацевтичного заводу.
• Участь у різних соціальних проектах: забезпечення населення сучасними, високоякісними 

онкопрепаратами, спонсорська допомога дітям, які страждають на ДцП, виділення коштів на відновлення 
православних храмів.

вул. Шевченка, 22, 
м. Харків, 61013, Україна
www.zt.com.ua

зДоРоВ’я
ФарМацевтиЧна коМПанія  
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю
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зДРаВо
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю, 
екскЛюЗивний ПреДставник HEACo LTD (анГЛія) в 
Україні

вул. Введенська, 29/58,  
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 3775287
www.zdravo.in.ua
www.heaco.com.ua

У 2006 році вперше в Україні ми заснували компанію фармаркетингу, котрій вдалося об’єднати 
досвід висококваліфікованих спеціалістів із різних областей медицини з сучасними маркетинговими 
технологіями.

на сьогоднішній день zDRAVo – успішна компанія, колегіальна діяльність якої направлена на 
просування в Україні кращих лікарських брендів і сучасного медичного обладнання від англійського 
виробника HEACo LTD., підтримку науково-дослідницької діяльності в медицині, і найголовніше – на 
якісну турботу про покращення здоров’я Людини.

Місія нашої компанії – зробити Україну відкритою для світових досягнень в області фармакології 
і медичної техніки.

Бездоганна якість, етика, розумна маркетингова політика – основоположні принципи нашої роботи. 
саме завдяки цьому нам вдалося швидко і впевнено завоювати репутацію надійного і сильного 
партнера.

основні види продукції:
-  З 2015 року компанія zDRAVo є ексклюзивним представником УЗД станцій Mindray в Україні
 - Дефібрилятори від світового лідера CU Medical Systems (корея)
 - система догляду за новонародженими (кювези, реанімаційна стійка, фототерапевтичні 

лампи) 
- аспіраційні насоси для хірургії та гінекології
- Хірургічні інструменти (класичні та для електрохірургії) від німецьких виробників Gunter Bissinger 

Medizintechnik GmbH та BMT Medizintechnik GmbH
- Шприцеві насоси та інфузомати
- Монітори пацієнта та пульсоксиметри
- електрокардіографи, холери екГ і ат
- Портативна кріохірургічна система Cryoalfa
- неврологічний монітор(транс краніальний доплер)
- спірограф
- стетофонендоскопи
- Безконтактні та електронні термометри
- Фетальні монітори та портативні фетальні доплери
-  електрохірургічні апарати zeus
- NPWT терапія ран
- Гематологічні аналізатори
- Медичні меблі та світло
- наркозно-дихальні та ШвЛ апарати
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In 2006 we were the first in Ukraine to create a pharmaceutical marketing company and to combine 
the experience and knowledge of highly qualified specialists in various fields of medicine with modern 
marketing technologies.

Today zDRAVo is a successful company. The main goals of our teamwork focus on:
- the exclusive promotion of the best pharmaceutical brands;
- the exclusive representative of the British medical equipment company HEACo LTD., promotion of 

the high – quality equipment in Ukraine;
- the support of medical research work;
- and what is more important - the quality care for human health improvement.
our mission is to make Ukraine wide open for the world’s advanced achievements in pharmacology 

and medical equipment.
our fundamental principles are perfect quality, ethics and competent marketing policy. Due to these 

principles we were able to work up a reputation of a reliable and strong partner.
Main types of production:
-  From this year zDRAVo company is an exclusive MINDRAY Diagnostic Ultrasound Systems 

representative in Ukraine 
-  Defibrillators from the world leader CU Medical Systems (Korea)
- Newborn care system (Infant Incubators, medical warmer, phototherapy) 
- Suction surgical and gynecological 
- Surgical instruments (classic and electrosurgical) from German manufacturers Gunter Bissinger 

-  Medizintechnik GmbH та BMT Medizintechnik GmbH
- Syringe pumps and infusion pumps
-  Patient monitors and pulse oximeters
- Electrocardiographs, ECG and ABPM holters
- Portable cryosurgery system Cryoalfa
- Neurological monitor (Transcranial doppler)
- Spirograph
- Stethophonendoscopes
- Non-contact and electronic thermometers
- Fetal monitors and portable fetal dopplers
- Electrosurgical units zeus
- NPWT Negative Pressure Wound Therapy
- Hematology analyzer
- Medical furniture and light
- Anesthesia  and ventilator machines

zDRAVO
LLC EXCLUSIVE REPRESENTATIVE oF HEACo LTD. 
(ENGLAND) IN UKRAINE

29/58, Vvedenska St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 3775287
www.zdravo.in.ua
www.heaco.com.ua
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компанія «ілтамед» є представництвом німецької компанії провідного виробника 
одноразових медичних серветок в Європі, продукція якої успішно використовується 
стоматологами на протязі  вже 40 років. Ми пропонуємо: одноразові серветки для пацієнтів, 
накладки для підголовників, різноманітні хірургічні серветки придатні для автоклавування, 
а також одноразові маски, дитячі зубні щітки, дитячі стоматологічні набори та цілу гамму 
інших цікавих аксесуарів для зручності роботи стоматолога та комфорту пацієнта.

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

ІлтаМЕД
коМПанія, товариство  
З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю,  
оФіційний ПреДставник ФірМи THIENEL DENTAL 
(ніМеЧЧина) 
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ІН МЕДІкал
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Ділова, 5, корп.10-А, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел./Факс: (044) 2016603
e-mail: info@inmedical.com.ua
www.inmedical.com.ua

компанія «ін Медікал» – провідний постачальник медичних меблів та сучасного 
медичного обладнання відомих світових виробників. 

каталог нашої продукції включає в себе широкий вибір якісних медичних меблів, 
діагностичного та лабораторного обладнання, апаратури  для інтенсивної терапії та 
функціональної діагностики. все запропоноване нами обладнання та меблі повністю 
сертифіковані та  відповідають світовим стандартам якості. 

все обладнання забезпечене гарантійним та післягарантійним сервісним обслуговуванням. 
інженери пройшли навчання на заводах-виробниках та мають всі відповідні документи, які 
підтверджують їхню кваліфікацію.

Головний принцип роботи нашої компанії - це індивідуальний підхід до кожного клієнта 
і професійне ставлення до всіх аспектів роботи.
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LLC «In Medical» is a leading provider of hospital furniture and modern medical equipment 
of famous world manufacturers.

In our catalog of products, you can find a wide choice of quality hospital furniture, diagnostic 
and laboratory equipment as well as the equipment for the intensive care services and functional 
diagnostics. All offered medical equipment and hospital furniture are fully certified, and meet 
world’s quality standards.

There are ensuring of guarantee and post-guarantee services for all products. our service 
engineers had a special training at the factories-manufacturers and have all necessary 
documents showing their qualifications.

The main principles of work of our company is the individual approach to each client and 
professional attitude to all aspects of work.

IN MEDICAL LLC
ThE pROVIDER OF MEDICAL EqUIpMENT AND hOSpITAL 
FURNITURE

5, Dilova str., building 10-A, 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2016603
e-mail: info@inmedical.com.ua
www.inmedical.com.ua
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«інново» – це сучасний медичний центр фізичної реабілітації на Західній Україні. У 
нас проходять фізичну терапію пацієнти, які мають ортопедичні порушення, перенесли 
травми або операції на опорно-руховому апараті. в «інново» ми запровадили напрямок 
нейрореабілітації дітей та дорослих з церебральним паралічем, пацієнтів, які перенесли 
мозковий інсульт або мають інші неврологічні порушення. Поруч з фізичною терапією 
спрямуванням нашого центру є медицина болю, яка розглядає біль як хворобу. Ми 
виявляємо причину болю та порушень опорно-рухового апарату і оптимально лікуємо 
больові та рухові розлади.

ІННоВо
МеДиЧний центр ФіЗиЧної тераПії  
та МеДицини БоЛю

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

Доросле відділення
Тел.: (032) 2535343
Тел.: (098) 1100188
info@innovo.lviv.ua

Дитяче відділення
Тел.: (032) 2535342
Тел.: (068) 0491717
info.kids@innovo.lviv.ua
www.innovo.lviv.ua
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компанія «інтердез» - український виробник дезінфікуючих засобів, а також офіційний 
представник компанії «Baltiachemi oU» (естонія), європейського розробника засобів 
дезінфекції, стерилізації та антисептики. асортимент компанії дозволяє повністю 
вирішувати завдання дезінфекційно-стерилізаційного забезпечення в медичних установах 
будь-якого профілю.

ІНтЕРДЕз
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. К. Малевича, 86, п.3, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 2060150 (51),
 (063) 5244336
Тел./Факс: (044) 2060152
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ІНтЕРНЕШНл МЕДІкл ЕкВІПМЕНт

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

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

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

Today oMRoN Healthcare Japan - a world leader in medical devices for the prevention, 
control and treatment which are related to modern lifestyle such as hypertension, asthma and 
obesity.

INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT LTD

21, Kombinatna St.,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5411497
Phone/Fax: +380 44 5411498
e-mail: imeoffice@ime.com.ua
www.ime.com.ua
www.tonometr.com.ua
www.ingalyator.com.ua
www.controltela.com.ua
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компанія «квайссер Фарма ГмбХ і ко. кГ» поставляє продукцію більше ніж в 50 країн 
світу і є одним з провідних виробників вітамінно-мінеральних комплексів тМ «Доппельгерц» 
та стоматологічної продукції тМ «Протефікс», які широко використовуються у лікуванні та 
профілактиці багатьох захворювань. в Україні продукція представлена з 1996 року.

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

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

кВаЙСЕР ФаРМа УкРаїНа
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю
«квайссер ФарМа Україна» – екскЛюЗивний 
ПреДставник на території України ніМецькиХ БренДів 
«ДоППеЛьГерц» та «ПротеФікс»

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

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

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

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

QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
QUEISSER PHARMA со - EXCLUSIVE REPRESENTATIVE IN 
UKRAINE GERMAN BRANDS DoPPELHERz AND PRoTEFIX



86 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

30

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

Медичний  центр відновного лікування «Легкий рух» спеціалізується на відновному 
лікуванні проблем опорно-рухового апарату. 

Мультидисциплінарна команда фахівців Мц «Легкий рух» складається з 
висококваліфікованих лікарів (невролог, ортопед-травматолог, ревматолог, фізіотерапевт) 
та спеціалістів з фізичної терапії (магістр фізичної терапії, фізичні терапевти). 

основні напрямки діяльності медичного центру включають:
- відновне лікування захворювань і травм опорно-рухового апарату, в т.ч. доопераційну 

та післяопераційну реабілітацію
- відновне лікування ревматоїдних  захворювань  (ураження великих та малих 

суглобів)
- відновне лікування після перенесених інсультів та інших неврологічних 

захворювань
- спортивна медицина
- відновне лікування поранених – учасників ато (здійснюється на безоплатній основі)
в усіх випадках проводиться первинна консультація лікаря та тестування фізичним 

терапевтом, після чого призначається відповідний комплекс відновного лікування. 
комплекс відновного лікування планується таким чином, щоб максимально відновити 

рухову активність пацієнтів в якомога швидші терміни. Для цього в Мц «Легкий 
рух» використовують сучасні фізіотерапевтичні методи лікування (електротерапія, 
низькочастотна магнітотерапія, лазеротерапія, вакуум-терапія, світлолікування, ударно-
хвильова терапія) та застосовують європейський досвід кінезотерапії. Для лікування 
проблем хребта застосовують безпечні та ефективні методи (витяг Першля, розробка на 
системі UGUL). 

Усім пацієнтам Мц «Легкий рух» забезпечується індивідуальний підхід та після 
реабілітаційний консультативний супровід.

лЕгкИЙ РУХ
МеДиЧний  центр віДновноГо ЛікУвання

вул. Симоненка, 4 (2-а міська поліклініка, 1-й пов.),  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 2438880,
 (032) 2438880
e-mail: lehky.ruch@ukr.net
www.lehkyyrukh.com.ua
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лЕкоПРо

пр. Кірова,  129 Д,  
м. Дніпропетровськ, 49055, Україна
Тел.: (056) 7496125, 7496130,
 (067) 5605009
e-mail: lekopro@lekopro.com
www.lekopro.com

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

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

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

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

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

129 D, Kirova Pr.,
49055, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 56 7496125, 7496130,
 +380 67 5605009
e-mail: lekopro@lekopro.com
www.lekopro.com

LEKOPRO
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Львівський державний університет фізичної культури – вищий навчальний заклад у галузі 
фізичного виховання та спорту IV рівня акредитації заснований у 1946 році. нині у складі 
університету – 5 факультетів («Фізичного виховання»; «спорту»; «Фізичної реабілітації»; 
«туризму»; «Підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти»), 
здійснюється підготовка кадрів освітньо-професійних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр 
за спеціальностями: «Фізична культура і спорт», «середня освіта», «Фізична реабілітація», 
«Хореографія», «туризм», функціонує аспірантура і докторантура. серед випускників 
університету 104 чемпіони та призери чемпіонатів світу, Європи та олімпійських ігор, серед 
них в.Чукарін, Б.Макуц, і.тер-ованенсян, в.іванчук, М.Музичук, в.станкович, П.Ледньов. 
ЛДУФк був одним з двох перших вишів в Україні, які розпочали у 1994 році підготовку 
фахівців з «Фізичної реабілітації», а також єдиним університетом фізичної культури 
– учасником канадсько-української програми «Партнери в охороні здоров’я».

лЬВІВСЬкИЙ ДЕРЖаВНИЙ  
УНІВЕРСИтЕт ФІзИЧНої кУлЬтУРИ

вул. Костюшка, 11, 
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (032) 2553201, (032) 2553208
e-mail: info@ldufk.edu.ua
www.ldufk.edu.ua
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ляПко
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

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

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

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

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

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

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

LYAPKO LTD

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

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

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

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

«MATERIA MEDICA HoLDING» is one of the largest Russian innovative pharmaceutical 
companies that develops, manufactures and sells oTC drugs. Efficacy and safety of treatment 
with drugs is proved and confirmed by clinical studies in leading medical centers. The company 
has its own production with modern European equipment that conform to the standards of GMP. 
All clinical drugs investigations are according to GCP requirements and the Helsinki Declaration 
conducted.

MATERIA MEDICA-UKRAINE LLC

20, Nevska St., 
03062, , Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4009078
e-mail: office@materiamedica.com.ua
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консультація та технічна підтримка тільки інсулінових помп: 0-800-508-300 
(цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних – згідно тарифів вашого 
оператора).

консультація та додаткова інформація з усієї продукції: 0-800-501-420 (пн.-пт. З 9-00 
до 18-00, безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних – згідно тарифів вашого 
оператора).

компанія  «МеД ек сервіс» розробила комплексний підхід до діагностики та лікування 
проблем цукрового діабету. Досвід роботи – понад 15 років. компанія є ексклюзивним 
дистриб’ютором наступної продукції в Україні:

- аналізатори сечі та тест-смужки для візуального визначення глюкози, ацетону та інших 
показників в сечі URiSCAN, YD Diagnostics, корея;

- Продукція компанії IME-DC, німеччина:
 * Глюкометри IME-DC та тест-смужки до них – перевірена німецька якість;
 * Глюкометри IME-DC iDia та тест-смужки до них – нова модель без кодування з 

правильним ферментом для використання в будь-якому віці від 0+;
 * Універсальні голки для шприц-ручок IME-Fine;
 * Універсальні ланцети IME-DC;
- тест-смужки Betachek для візуального визначення глюкози крові (без глюкометру), 

NDP, австралія;
- Продукція компанії Medtronic MiniMed, сШа:
 * інсулінові помпи Paradigm;
 * системи Paradigm Veo;
 * системи постійного моніторингу глюкози в крові SGMS iPro2;
 * катетери iPort для безболісних підшкірних ін’єкцій. немає аналогів в Україні!!!
компанія  «МеД ек сервіс» проводить безкоштовне навчання користуванню 

вищевказаної продукції та надає гарантійне обслуговування.
компанія «МеД ек сервіс» за підтримки компанії Medtronic MiniMed проводить 

семінари для навчання спеціалістів з використання помпової інсулінотерапії.

МЕД Ек СЕРВІС
коМПанія,  
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Петлюри, 2/4, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 2359533, 5457705, 5853842
e-mail: office@mes.kiev.ua
www.mes.kiev.ua

Представник у м.Львові:
тел.: (067) 6820115
 (099) 7203007
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компанія «Мед ексім» заснована в 2012 році.
Головними принципами роботи компанії «Мед ексім» є: інноваційність, якість і надійність 

обладнання, що постачається і технологій, ефективність і комплексність в оснащенні 
медичних установ, постійний зв’язок з клієнтом і бездоганне гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.

«Мед ексім» є представником ряду компаній зі світовим ім’ям: Esaote, Medispeс, 
Asclepion Laser Technologies, BeamMed, сIVCo. компанія має розвинену мережу 
регіональних представництв в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.

оперативність і терміни поставок гарантуються наявністю власних складських 
приміщень компанії.

МЕД ЕкСІМ
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. Назаровська, 1, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 2344828
Тел./Факс: (044) 2343628
e-mail: medexim@medexim.ua
www.medexim.com.ua
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МЕДаПаРатУРа
тДв торГовий ДіМ

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

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

кПо «Медапаратура» (Україна) - комплекси рентгенівські діагностичні, флюорографи 
з цифровою обробкою зображення і спеціальні автомобілі.

Dongmun (Південна корея) - Переносні і палатні рентгенівські апарати. «WIDE» (корея) 
- Монітори медичні (мамографічні, рентгенівські, хірургічні).
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ALC Trade House «Medaparatura» provides comprehensive support of public and private 
health institutions with modern medical equipment of the following manufacturers: 

 KPC «Medaparatura» (Ukraine) - X-ray diagnostic complexes, fluorography with digital 
image processing and special vehicles. 

Dongmun ( the South Korea) - Portable and chamber x-ray machines. 
«WIDE» (S. Korea) – Medical monitors (mammography, x-ray, surgical).

MEDAPARATURA
ALC TRADE hOUSE

21, Moskovsky Ave., 
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4903541
e-mail: smt@medtex.com.ua
www.medtex.com.ua
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тов «Медичні технології» пропонує сучасне реабілітаційне та фізіотерапевтичне 
обладнання для облаштування медичних та реабілітаційних центрів, клінік, лікарень на 
усій території України. 

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

МЕДИЧНІ тЕХНологІї
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIS
DIAGNOSTIC CENTER

35 V, Nekrasova St.,  
79010, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2601717
Fax: +380 32 2602500
e-mail: info@medis.com.ua
www.medis.com.ua
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Гуртова та роздрібна торгівля медичними інструментами, витратним матеріалом 
для рентгенології, гінекології, урології та інше. торгівля одноразовими комплектами та 
наборами, виробами медичного призначення, ортопедія, травматологія, шовний матеріал, 
перев’язка та інші необхідні дрібниці в медицині.

- тзов «Медкомплекс» торговий представник медико-інструментальних заводів: ім. 
Горького (тумботіно), ім. в.і.Леніна (ворсма), Зао „кЗМа» (казань);

- торговий партнер групи компаній «Заповіт» – провідного виробника медичного 
обладнання та медичних меблів в Україні;

- Представник продукції «KaWe» виробника продукції медичного призначення: 
ларингоскопів, отоскопів, стетоскопів та інше.

- торговий партнер фірми «емансіс» виробника приладів УЗД, при ліжкових моніторів, 
та іншого обладнання.

МЕДкоМПлЕкС
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Володимира Великого, 117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс: (032) 2649861, 2635009
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МедЛюкс - великий інтернет магазин з 6 річним досвідом,  який співпрацює з багатьма 
торгівельними марками країн Єс та снД. товари для медицини, косметології, стоматології, 
салонів краси та поліклінік.

Массажна техніка, епіляція та депіляція. 
новинка на ринку України - безголкові ін`єктори інжекс (Injex30 німеччина), Меджет 

(MedJet канада).
вітаміни молодості, вітамінні комплекси
МедЛюкс – ексклюзивний представник торг.марки Limbo (англія) (захисні чохли від 

промокання для гіпсу дорослим та дітям) МедЛюкс - ексклюзивний представник торг.марки 
Med Jet (канада) (безголкові ін`єктори).

МЕДлЮкС
інтернет-МаГаЗин товарів ДЛя ЗДоров’я

вул. Соломії Крушельницької, 5, оф. 7, 
м. Київ, 02140, Україна
Тел.: (093) 8506029, 
 (095) 3493007,
 (098)6204445
e-mail: market.prom@meta.ua
market.prom.ua
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Гуртова та роздрібна торгівля медичним обладнанням. 
Дезинфекція, дрібний витратний матеріал, одноразова продукція для різноманітних 

галузей медицини, медичне взуття та одяг.
Пошиття медичного одягу на замовлення. 
тзов „торгова мережа «Медтехніка»:
- торговий представник «інватех» виробника медичної мебелі в Україні. 
- офіційний партнер ФоП Грамотна с.в. виробника медичного одягу для працівників 

охорони здоров’я.
- офіційний партнер ФоП каменева т.М.- виробника складних та стаціонарних столів 

для масажу та фізіотерапії виробництво Польща.
- ЧП «Гармонія»- виробник морських солей.

МЕДтЕХНІка
торГова Мережа, тЗов

вул. Володимира Великого,117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (0322) 635009, 649861

пл. Ринок, 3,
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2725009
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МЕДтЕХСНаБ
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

пр. Московський, 21, оф. 329, 
м. Київ, 04655, Україна
Тел./Факс: (044) 4944110, 4929430
e-mail: info@medtechsnab.com

тов «Медтехснаб» є офіційним представником в Україні наступних виробників медичного 
обладнання та витратних матеріалів:

- інструментів діагностичних  RUDoLF RIESTER GmbH (німеччина);
- бактеріовірусних фільтрів  PHARMA SYSTEMS AB (Швеція);
- ларингоскопів TRUPHATEK INTERNATIoNAL LTD (ізраїль);
- пристроів реанімаційних ENTER MEDICAL (тайвань)
- пульсоксиметрів CHoICEMMED (кнр);
- дезінфекційного обладнання ат «Єлатомський  приладобудівний завод» (росія);
- стерилізаторів парових ват «Медобладнання» (росія);
- обладнання для утилізації NULIFE GLoBAL MEDICAL (індія);
 та інших.
Запрошуємо до співробітництва медичні компанії з регіонів України.
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Medtechsnab Ltd is the official representative of several manufacturers of medical equipment 
and spent materials:

- Diagnostic instruments by RUDoLF RIESTER GmbH (Germany);
- Bacterial viral filters by PHARMA SYSTEMS AB (Sweden);
- Laryngoscopes by TRUPHATEK INTERNATIoNAL LTD (Israel);
- Resuscitators by ENTER MEDICAL (Taiwan);
- Puseoximeters by CHoICEMMED (P.R. China);
- Equipment for disinfection by ELAMED (Russia);
- Steam sterilizers by Medoborudovanie JSC (Russia);
- Equipment for utilisation by NULIFE GLoBAL MEDICAL (India);
etc.
We invite medical companies from all regions of Ukraine for mutual cooperation.

MEDTECHSNAB LTD

Off. 329, 21, Moskovsky Ave, 
04655, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4944110, 4929430
e-mail: info@medtechsnab.com
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МоДРИЧІ
реаБіЛітаційний центр

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

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

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

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

фахівців світового рівня.
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MISSIoN: to create a unique center for people with disabilities, which provides a full range of 
rehabilitation and sanatorium services, including training necessary social and everyday skills; 
recreation and sports to improve quality of life and full integration into society.

«Modrychi» Rehabilitation Center was established in 2015.It is located 3 kilometers from 
the center of Truskavets.

Specialization – Neurorehabilitation
Target groups:
- Stroke – Cerebrovascular disease
- Traumatic brain injury
- Spinal-cord injury 
- Disk Protrusion
PERSPECTIVE:
- Expanding provision of services
- Planning to conduct scientific seminars and trainings with the involvement of internationally 

recognized professionals.

MODRYCHI

3/1, Kurortna, village Modrychi, 
Drogobyckyj region, Truskavets, 82186, Lvivi district, Ukraine
Phone: +380 32 2951925,
 +380 96 6807779
e-mail: info@modrychi.com.ua
http://modrychi.com.ua
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МУкоС ФаРМа
ПреДставництво в Україні

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

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

- світовий лідер виробництва поліензимних препаратів;
- 20 років на фармацевтичному ринку України;
- новий метод сучасної медицини;
- системна ензимотерапія;
- вобензим;
- Флогензим.
 системна ензимотерапія - сучасний ефективний і безпечний метод лікування багатьох 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infarction;
- Increase of efficiency of antibiotics.
A registration number in Ukraine:
Wobenzym® UA 2842/01/01 
Phlogenzym® UA 2843/01/01

MUCOS PHARMA
REPRESENTATIVE oFFICE IN UKRAINE

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

Distributor «Rheumopharm Ltd»
Phone: +380 44 4989014
www.r-pharm.com.ua
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НаЦІоНалЬНа гоМЕоПатИЧНа СПІлка
Прат

вул. Тургенєвська,76-78 , 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (044) 4862851, 4862251
e-mail: nhu@ukr.net
www.nhu-apteka.com

Прат «національна гомеопатична спілка» - лідер з виробництва гомеопатичних ліків 
в Украіні! У цьому році ми святкуємо 20-тиріччя з дня заснування компанії. За всі ці довгі 
роки роботи нашими фахівцями було розроблено і запатентовано більше 20 унікальних 
комплексів гомеопатичних препаратів для лікування різноманітних хвороб. на основі 
лікарських трав виготовляються мазі та креми для зовнішнього застосування.  Гомеопатичні 
ліки вже на протязі 200 років повертають здоров’я людям!
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JSC «National Homeopathic Union» is a leading manufacturer of homeopathic medicines 
in Ukraine!  This year we celebrate the 20 th anniversary of the founding of our company. For 
all these long years of work our specialists have developed and patented more than 20 unique 
complex homeopathic medicines to treat various diseases. We produce different creams and 
oinments on the basis of herbal extracts. For more than 200 years homeopathic medicines 
make people healthy!

NATIONAL HOMEOPATHIC UNION

76-78, Turgenevska St.,
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4862851, 4862251
e-mail: nhu@ukr.net
www.nhu-apteka.com
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НоВатоР
Державне ПіДПриЄМство

вул. Тернопільська, 17, 
м. Хмельницький, 29016, Україна
Тел.: (03822) 21074, 788035
Факс: (03822) 23470
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com

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

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

стоматологічних кабінетів та ін.
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Manufacture of medical equipment:
- Small apparatus for darsonvalization «KoRoNA-02”;
- Small apparatus for premium class darsonvalization «Korona-05”;
- Stationary apparatus for Darsonvalization «KoRoNA-C”;
- Stationary apparatus for ultra Darsonvalization and tone therapy «KoRoNA-C + U”;
- Ultraviolet bactericidal irradiator of the closed type «UFIT-CD»; 
- Portable ultraviolet apparatus for the treatment of psoriasis «Ufyt - A (B)”;
- Ultraviolet bactericidal quartz lamp «UFIT - SM» Sun;
- Portable apparatus pulsed low-frequency magnetic therapy «ALIMP-mini”;
- The apparatus is pulsed low-frequency magnetic therapy «ALIMP-1”;
- Portable apparatus for low-frequency magnetic therapy «MAG-30-4”;
- Portable apparatus for low-frequency magnetic therapy «MAG-30-4» with a timer;
- Portable device for the treatment of prostate and increase potency «PRoSTAM”;
- Apparatus for the treatment of impaired sexual function in men «Apollon-1M”;
- Apparatus for treating of hemorrhoid «GEMoToN»;
- LED – lights for offices and medical facilities, hospitals, clinics, dental offices and others.

NOVATOR
STATE ENTERpRISE

17, Ternopil’s’ka St., 
29016, Khmel’nyts’kyi, Ukraine
Phone: +380 3822 21074, 788035
Fax: +380 3822 23470
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com
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вул. Сікорського 8 (Танкова), 
м. Київ, 04112, Україна
Тел.: (044) 4902301
Факс: (044) 4902374
e-mail: office@mp.com.ua
http://mp.com.ua

Лабораторії «П’єр Фабр», друга за величиною приватна фармацевтична компанія 
Франції, добре відомі в усьому світі не тільки своїми медикаментами, а й брендами дермо 
косметики, що випускаються Лабораторією «П’єр Фабр Дермо косметик». 

Лабораторія «П’єр Фабр Дермо косметик»,  що була заснована в 1961 році фармацевтом 
П’єром Фабром, є фармацевтичною лабораторією з дермо-косметичних засобів № 1 в 
Європі. в Україні ексклюзивною дистрибуцією  її брендів Avèe, A-Derma,  Ducray, Klorane 
займається  компанія «Марко Фарм Лтд». 

Успіх компанії «П’єр Фабр» пояснюється тим, що вона проводить величезну науково-
дослідну діяльність, розробляє інноваційні терапевтичні рішення у галузі медикаментів 
та дермо-косметики для створення продуктів останнього покоління.

П’ЄР ФаБР ДЕРМо коСМЕтИк (ФРаНЦІя)
ДерМокосМетиЧна ПроДУкція  
екскЛюЗивний ПреДставник ПроДУкції в Україні:   
тов «Марко ФарМ ЛтД»
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Laboratory «PIERRE FABRE» is the second largest private French pharmaceutical company, 
well known worldwide not only for its medicines but for dermo cosmetics brands produced by 
Laboratory „PIERRE FABRE DERMo-CoSMETIQUE». Laboratory „PIERRE FABRE DERMo-
CoSMETIQUE» which was founded in 1961 by pharmacist Pierre Fabre, is a pharmaceutical 
laboratory of dermo-cosmetics number 1 in Europe. In Ukraine, the exclusive distribution of its 
brands Avèe, A-Derma, Ducray, Klorane is carried out by company „Marko Pharm Ltd».

The success of company «Pierre Fabre» is due to the fact that it holds huge R&D activity, 
develops innovative therapeutic solutions in the field of medicine and dermo-cosmetics to create 
the products of last generation.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (FRANCE)
DERMO-COSMETICS  
EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF pRODUCTS  
LLC «MARCo PHARM LTD»

8, Sikorskogo St., (Tankova)
04112, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4902301
Fax: ( 044 4902374
e-mail: office@mp.com.ua
http://mp.com.ua
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ПРактИка УПРаВлІННя  
МЕДИЧНИМ заклаДоМ
жУрнаЛ тЗов Прес аЛьянс

ТОВ «Пресс Альянс»
вул. Є. Сверстюка, 11-А, оф. 613
Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://med-info.net.ua/

журнал «Практика управління медичним закладом» - щомісячне спеціалізоване, 
інформаційно-довідкове видання для керівників закладів охорони здоров’я різного профілю 
усіх форм власності. Головним завданням видання є - стати надійним помічником керівника 
медичного закладу у всіх без винятку сферах його діяльності. 

Унікальні характеристики журналу: 
• орієнтований на керівників лікувальних закладів як на менеджерів системи охорони 

здоров’я;
• висвітлює комплексний підхід до функціональних обов’язків, повноважень та 

професійної відповідальності керівників медичних закладів;  
• подає оперативну інформацію про зміни у нормативно-правовій базі з детальними 

коментарями та рекомендаціями розробників; 
• містить статті, тематика яких максимально наближена до реальних проблем керівників 

закладів охорони здоров’я, а також розв’язання адміністративно-господарських завдань.
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«Practice of Management of the Medical Institution» Journal is a monthly specialized, 
informative and reference edition for the managers of healthcare institutions with different 
profiles and of all forms of property. The aim of the edition is to help the managers of the medical 
institutions in all spheres of their activity. 

Unique character of the journal:
• oriented to the managers of treatment facilities, as well as to the managers of healthcare 

system;
• covers a complex approach to the functional obligations, authority and professional 

responsibility of the healthcare managers; 
• gives efficient information about changes in the regulatory and legal framework with detailed 

comments and recommendations of the developers;
• contains articles which topics are at most close to the real problems of the managers of the 

healthcare facilities, as well as to solving their administrative and economical tasks.

PRACTICE OF MEDICAL FACILITY MANAGEMENT 
MAGAZINE

LTD «PRESS ALLIANCE»
E. Sverstyuk Str., 11-A, of. 613
02660, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://med-info.net.ua/
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ПРоМЕД-УкРаїНа
Приватне ПіДПриЄМство

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

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

PROMED-UKRAINE PE.

8a, Terohina St.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4682033
 +380 67 5640320
 +380 66 2843771
e-mail: info@surdgimed.com.ua
            sergei-kushniruk@yandex.ru
www.surdgimed.com.ua
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«Універсальне агентство «Про-ФарМа»
компанія «Про-ФарМа» успішно працює на українському фармацевтичному ринку з 

2005 року.
Лікарські засоби компанії «Про-ФарМа» - це унікальні медико-біологічні пропозиції 

для лікування різних захворювань в області гінекології, урології, гастроентерології, терапії, 
кардіології, Лор-патології, анестезіології, дерматології, а також лікувальна косметика для 
краси і здоров’я.

Пріоритетом у роботі залишається якість продукції. саме тому, компанія «Про-ФарМа» 
співпрацює з багатьма сучасними провідними розробниками і виробниками, такими, як: 
MSD (сШа), Astrazeneca (великобританія) ат «Дзінтарс» (Латвія), ват «Фармстандарт - 
лексредства» (російська Федерація), GelitaHealth (німеччина), Naturex, Бургундія (Франція), 
Winclove (нідерланди), «нутримед» (Україна).

співробітники мають багаторічний професійний досвід для вдосконалення існуючих 
власних продуктів і пошуку інноваційних перспективних форм для розвитку українського 
фармацевтичного ринку.

це дозволяє представляти українським споживачам якісні та високоефективні 
продукти.

ПРо-ФаРМа
УніверсаЛьне аГентство

вул. Перемоги, буд. 9, офіс 20, 
м. Київ, 03177, Україна
Тел.: (044) 4225070 (77)
www.pro-pharma.com.ua
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ПРоФЕСІЙНІ ВИДаННя
виДавництво

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

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

PROFESSIONAL PUBLICATIONS
pUBLIShING hOUSE

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

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

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

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

Лабораторія підприємства оснащена всім необхідним обладнанням та сертифікована 
згідно законодавства.

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

Генеральний директор   -   Матвієнко сергій анатолійович.

РЕагЕНт
Прат

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

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

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

в Україні ми представляємо:
GymnaUniphy (Бельгія): фізіотерапія, масажні столи; Storz Medical (Швейцарія): 

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

We are the representative in Ukraine of the following companies:
GymnaUniphy (Belgium): physiotherapy, massage couches; Storz Medical (Switzerland): 

extracorporeal shockwave therapy; Hocoma (Switzerland): locomotion and functional 
neurorehabilitation; medica Medizintechnik (Germany): THERA-trainers; Kinetec (France): units 
for CPM-therapy; Woodway (USA): sport and medical treadmills; Airex (Switzerland): gymnastic 
mats; Ledragomma (Italy): gymnastic balls; Thera-Band (USA): elastic bands; Flexi-sports 
(Germany): flexi-bar and XCo-dumbbells.

REHAFLEX LLC

of.12.03, 22A`, Rybalska St.,
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua
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СІМЕЙНа МЕДИЦИНа
жУрнаЛ

вул. Якіра,буд.10-А, приміщення 12/1, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (044) 2201541
e-mail: Alexandra@zdr.kiev.ua
professional-event.com

журнал «сіМейна МеДицина» - професійне медичне видання. новини медичного 
та фармацевтичного ринків, науково-практичні статті для лікарів загальної практики, 
терапевтів, а також вузьких фахівців.

З 2010 року рішенням Президії вищої атестаційної комісії (вак) України, журнал 
«сіМейна МеДицина» включено до переліку провідних рецензованих наукових 
журналів.

цільова аудиторія - практикуючі лікарі різних спеціальностей: сімейні лікарі, лікарі 
швидкої допомоги, терапевти, ендокринологи, кардіологи, ревматологи, психоневрологи, 
пульмонологи, гастроентерологи, отоларингологи, дерматологи, інфекціоністи. 

основна спрямованість: журнал має практичну спрямованість і публікує статті провідних 
фахівців, лідерів думки, які висвітлюють актуальні проблеми клініки, діагностики та 
лікування широкого кола нозологій; оптимальні на сьогоднішній день алгоритми діагностики 
і терапії внутрішніх хвороб, купірування невідкладних станів.

основні теМи ПУБЛікацій: терапія, ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія, 
кардіологія, алергологія, психоневрология, дерматологія, пульмонологія, отоларингологія, 
інфекційні хвороби, імунологія і вакцинопрофілактика, фармакологія. 

основні рУБрики: охорона Здоров’я, актуальна тема, нове в медицині, лекції, 
проблеми...(кардилогии, терапії, гастроентерології...і т. д.), клінічний розбір, фармакологія, 
з практики, сучасна діагностика, записну книжку лікаря, медтехніка, невідкладна 
допомога.
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Journal «Family Practice» is a professional medical edition. It offers medical and 
pharmaceutical news, research and practice articles for general practitioners and specialized 
doctors. 

Since 2010 according to the decision of the Presidium of State Commission for Academic 
Degrees and Titles of Ukraine journal «Family practice» has been included into the list of the 
leading peer-reviewed journals. 

Target audience is practicing physicians of various specialties, family physicians, emergency 
physicians, internists, endocrinologists, cardiologists, rheumatologists, neuropsychiatrist, 
pulmonologists, gastroenterologists, otolaryngologists, dermatologists, infectious disease 
doctors.

The main directions: it’s a practical journal and publishes articles by leading specialists, 
opinion leaders, highlighting the urgent problems of the clinic, diagnosis and treatment of a wide 
range of nosology, the best to date algorithms for diagnosis and treatment of internal diseases, 
relief of emergency.

KEY ISSUES oF PUBLICATIoNS therapy, cardiology, endocrinology, gastroenterology, 
rheumatology, cardiology, allergology, neuropsychiatry, dermatology, pulmonology, otolaryngology, 
infectious diseases, immunology and vaccination, pharmacology.

MAIN CATEGoRIES: Health, topical subject, new in medicine, lectures, problems ... 
(cardiology, therapy, gastroenterology, etc.), clinical analysis, pharmacology, from practice, 
modern diagnostics, the notebook of a doctor, medical equipment, first aid.

FAMILY PRACTICE
JOURNAL

room 12/1, 10-a, Yakir St.,
04119, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2201541
e-mail: Alexandra@zdr.kiev.ua
professional-event.com
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СоляНа ШаХта «ВЕлИЧка»
кУрорт

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

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

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

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

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

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

Apart from providing health care services in the underground chambers, the «Wieliczka» 
Health Resort also offers its guests and patients other comfortable accommodation facilities 
such as the cozy Grand Sal**** Hotel or the «Salt Mill» Guest Rooms.

«WIELICzKA» SALT MINE
hEALTh RESORT

Park Kingi 1, building I, 
32020, Wieliczka, Poland
Phone: + 48 12 2787512
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
www.uzdrowisko.kopalnia.pl
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Українська асоціація з вивчення болю (УавБ) – громадська неприбуткова 
мультидисциплінарна організація, яка об’єднує працівників практичної охорони здоров’я, 
науковців, організаторів охорони здоров’я та політиків з метою поліпшення надання 
допомоги людям, що страждають від болю.

УавБ є офіційним представником Міжнародної асоціації з вивчення болю (IASP) і 
Європейської федерації болю (EFIC) на території України.

УкРаїНСЬка аСоЦІаЦІя з ВИВЧЕННя БолЮ

вул. Академіка Богомольця, 4, 
м. Київ, 01024, Україна
Тел.: (095) 1004655
e-mail: info@pain.in.ua
www.pain.in.ua
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УкРаїНСЬка аСоЦІаЦІя  
МЕДИЧНого тУРИзМУ

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

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

УаМт є членом Global Healthcare Travel Council (GHTC)  та представлена в Громадській 
раді при МоЗ України (комітет з питань міжнародного співробітництва та медичного 
туризму).
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The Ukrainian Association of Medical Tourism (UAMT) is a nonprofit organization, the main 
aims of which are: raising level of the healthcare and medical tourism development.

UAMT is a member of the Global Healthcare Travel Council (GHTC) and 
preresented at the Public Council under the Ukrainian Ministry of Health (Committee on 

International Cooperation  and Medical Tourism).
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UKRAINIAN ASSOCIATION OF MEDICAL TOURISM 
(UAMT)

off.76, home 1, Mykilsko-Slobodska St.,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5410979,
 +380 50 3301008
e-mail: uamtoffice@gmail.com
www.uamt.com.ua
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тов «Укрбіо» є представником французької компанії BIoMERIEUX – світового 
виробника продукції  для мікробіологічної лабораторії. 

Унікальна концепція повної автоматизації мікробіологічної лабораторії BIoMERIEUX  
дозволяє впровадити новітні технології не тільки у клінічну мікробіологію, але й на 
підприємства харчової, фармацевтичної і косметологічної галузі, ветеринарії.

наразі, ми пропонуємо вам цілу лінійку унікальних приладів: автоматичний 
мікробіологічний аналізатор для швидкої ідентифікації мікроорганізмів та визначення 
їхньої стійкості до антибіотиків (Vitek 2 Compact), аналізатор для автоматичного 
виявлення збудників бактеріального сепсису (BacT/ALERT 3D), IФа аналізатори  Vidas 
та miniVidas.

УкРБІо
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф. 304, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: +380 44 2055620, 2055621
e-mail: office.ukrbio@gmail.com
ukrbio.com.ua
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УПРаВлІННя заклаДоМ оХоРоНИ зДоРоВ’я
жУрнаЛ

вул. Євгена Сверстюка, 11А, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел./Факс: (044) 5865606
e-mail: peredplata@mcfr.ua
medsprava.com.ua

Головний журнал для головного лікаря та його заступників. Для державних та приватних 
закладів охорони здоров’я. Щомісяця: нормативно-правові акти і коментарі до них; Локальні 
документи закладів охорони здоров’я; Ліцензування й акредитація; обіг лікарських засобів; 
Перевірки; Дистанційне навчання; робота з кадрами; оплата праці; Банк посадових 
інструкцій; охорона праці. а також: Медичне право; консультації експертів

Передплатний індекс у «каталозі видань України» – 95722
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The chief journal for a chief physician and their deputies. For public and private health care 
institutions. Monthly: Legal documents commented by experts; Healthcare local documents; 
Licensing and accreditation; Circulation of Medicines; Inspections; Distance Learning; HR 
management; Renumeration; Labour instructions; occupational Health. Also: Health Law; 
Answers by experts

Subscription index in the «Catalogue of publications in Ukraine» - 95722

HEALTHCARE MANAGEMENT
MAGAZINE

11a, E.Sverstyuka St. 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5865606
e-mail: peredplata@mcfr.ua
medsprava.com.ua
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«Фармацевт Практик» — спеціалізоване видавництво медичної, фармацевтичної 
періодики та літератури, засноване 2002 р. 

«ФарМацевт Практик наука, практика, життя» — науково-практичний щомісячний 
журнал (друкований та електронний). цільова аудиторія – провізори та фармацевти; 
спеціалісти фармацевтичної галузі

«ЗДорово профілактика, рекомендації та відповідальне самолікування» — науково-
популярний щомісячний журнал про здоров’я і здоровий спосіб життя для працівників та 
відвідувачів аптек. 

«Фармацевтична опіка» - практичний посібник, містить Протоколи провізора 
(фармацевта) та алгоритми фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів.

«Довідник еквівалентності лікарських засобів - Rx-index 2016» - єдиний довідник 
усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів структурованний за INN та ATC 
класифікацією.

ФаРМаЦЕВт ПРактИк
виДавниЧий ДіМ, товариство З оБМеженою 
віДПовіДаЛьністю

вул. Кржижановського 4, БЦ Наука, 
м. Київ,  03680, Україна
Тел.: (044)4980672
Факс: (044)4980674
e-mail: fp@fp.com.ua
www.zdorovo.ua
www.fp.com.ua
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BC Science, 4, Krzhizhanivskogo St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 444980672
Fax: +380 444980674
e-mail: fp@fp.com.ua
www.zdorovo.ua
www.fp.com.ua

Pharmacevt Practic is a Publishing House specialized on medical pharmaceutical periodicals 
and books. It was founded at 2002. 

«PRACTICAL PHARMACIST science, practice, life» — monthly popular science magazine 
(printed and e-print versions). Target audience — chemists and pharmacists. 

«zDoRoVo profylaxis, recommendations and responsible self-treatment» — monthly popular 
science magazine covering various topics on health and healthy lifestyle targeted to pharmacy 
employees and clients. 

«Pharmaceutical сare» - a practical guide with pharmacist protocols and pharmaceutical 
care algorithms..

«Reference Book of Equivalence of Drugs Products- Rx-index 2016» - single reference book 
of all drug products registered in Ukraine structured by INN and ATC classification.

PHARMACEVT PRACTIC LTD.
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ФІтоРІя
Приватне акціонерне товариство

в’їзд Естакадний, 3-А, 
м. Харків, 61080, Україна
Тел.: (057) 7627003, 7627005
e-mail: fitor@ukr.net
www.fitor.biz
Поштова адреса: А/С 885, м. Харків, 61050, Україна

Прат «Фiторiя» було засновано  в 2002 року у мiстi  Харкові. «Фіторія» займається 
виробництвом  добавки « Фітор», та продукції на її основі.

основний напрямок дiяльностi підприємства – це розробка та виготовлення нових 
екологічних товарів народного попиту на основі рослинних екстрактів.

виробництво Прат «Фіторія» не зупиняється на досягнутому, а постійно удосконалює і 
впроваджує новітні розробки й технології виробництва, яким сприяє академія харчування, 
національна Фармацевтична академія, науково-дослідний інститут ґрунтознавства. 

Фірма Прат «Фiторiя» зареєструвала чотири торгiвельні марки та один патент на 
корисну модель.

У липні 2010р. «Фіторія» стала переможцем обласного конкурсу «краща продукція 
Харківщини» у номінації «Промислові товари для населення» за виробництво якісної 
продукції шампуню-бальзаму «Фіторія». У жовтні 2010р. «Фіторія» стала лауреатом 
конкурсу «100 кращих товарів України»,який відбувався у м. києві.
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Private Joint Stock Company «Fitoriya» was founded in 2002 in the city of Kharkiv. «Fitoriya» 
engaged in the production of dietary supplement «Fitor» and products based on it.

The basic direction of activity of the company is the development and the production of new 
ecological goods of national demand based on plant extracts.

Production PJSC « Fitoriya» does not stop there and constantly develops and implements 
the latest design and manufacturing technology, which facilitates Academy of Nutrition, National 
Academy of Pharmaceutical, Scientific Research institute Soil.

Private Joint Stock Company «Fitoriya» registered four trademarks and one patent for utility 
model.

In July 2010 «Fitoriya» won the regional contest «Best Product of Kharkiv» as «industrial 
consumer goods» for the production of quality products shampoo - balsam «Fitoriya». In october 
2010 «Fitoriya» became the winner of competition «100 best goods of Ukraine», which was 
held in the Kyiv-city

FITORIYA
PRIVATE JoINT SToCK CoMPANY

3-A Estakadniy entry, 
61080, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7627003, 7627005
e-mail: fitor@ukr.net
www.fitor.biz
Postal address: PO Box 885, 61050, Kharkiv, Ukraine
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ХоМВІоРа НатУРаРЦНаЙМІттЕлЬ гМБХ
ПреДставництво

вул. Пушкінська, 20, кв. 38, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (044) 2355903
Тел./Факс: (044) 2342317
e-mail: info@homviora.kiev.ua
www.homviora.kiev.ua
Гаряча лінія: 0 800 501741

«Хомвіора» – німецька фірма розробник рецептур  комплексних гомеопатичних 
препаратів.

Хомвіотензин® препарат з гіпотензивною дією. рс МоЗУ №: UA/7743/01/01 від 24.05.2013 
№ 426

Хомвіокорин® – N лікування хронічної серцевої недостатності. рс МоЗУ №: UA/7549/01/01 
від 29.03.2013 № 254

Хомвіо® – нервін лікування функціональних нервових і психічних розладів. рс МоЗУ 
№: UA/7319/01/01 від 08.04.2013 № 276

Хомвіо® – ревман лікування захворювань опорно-рухового апарата. рс МоЗУ №: 
UA/7321/01/01 від 08.04.2013 № 276

Хомвіо® – Простан лікування захворювань сечостатевих органів. рс МоЗУ №: 
UA/7320/01/01 від 08.04.2013 № 276
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«Homviora» – German company that developes recipes of complex homeopathic 
medicines.

Homviotensin® – drug with hypotensive action. RC MHU № №: UA/7743/01/01 from 
24.05.2013 № 426

Homviocorin®-N – treatment of chronic heart failure, RC MHU № №: UA/7549/01/01 from 
29.03.2013 № 254

Homvio®-Nervin – treatment of functional nervous and mental disorders, RC MHU №: 
UA/7319/01/01 from 08.04.2013 № 276

Homvio®-Reuman – treatment of musculoskeletal system, RC MHU № №: UA/7321/01 / 01 
from 08.04.2013 № 276

Homvio®-Prostan –  treating digestive organs. RC MHU № №: UA/7320/01/01 from 
08.04.2013 № 276

�

EXHIBITORS

HOMVIORA NATURARzNEIMITTEL GMBH
REpRÄENTANZ

off. 38, 20, Pushkinska, St., 
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2355903
Phone/Fax: +380 44 2342317
e-mail: info@homviora.kiev.ua
www.homviora.kiev.ua
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основним напрямком діяльності центру  є  реабілітація пацієнтів з захворюваннями 
опорно-рухового аппарату людини, без використання медикаментів- напрямок  
функціональна  кінезітерапія.

авторська методика профессора Бубновського – є основою лікування, що полягає у 
комплексному підході до захворювання, локальному впливу  на уражену частину  людського 
тіла,  з використанням систематизованих  вправ на багатофункційних тренажерах МтБ, 
запатентованих профессором Бубновським. 

також важливим та ключовим моментом, що вирізняє медичні центри Бубновського з 
поміж інших:

- індивідуальна программа реабілітації під кожного пацієнта
- індивідуальна робота реабілітолог-пацієнт
- корегування програми, постійний контроль лікаря-кінезітерапевта 
- фахівці вищого рівня з освітнім рівнем- реабілітація
- безосьове навантаження на хребет та суглоби, антигравітація та декомпресія
- комплексний та системний підхід.
Медичний центр  Бубновського більше 12 років успішно розвивається і працює в Україні, 

росії, колишніх країнах снГ, чатково в Єворопі.
Лікуємо  такі захворювання:
- остеохондроз
- протрузії, 
- сколіоз,
- відновлення після травм, 
- судинні захворювання
- опущення внутрішніх органів і т.д.

ЦЕНтР РЕаБІлІтаЦІї  
БУБНоВСЬкого

м. Львів, Україна
Тел.: (067) 3710547,
 (0800) 501037
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ЮгМЕДкоНтРакт

вул. Дорогожицька, 1, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (044) 5900943
www.medtexnika.net

тов «юГМеДконтракт» є офіційним дистриб`ютером компаній  FUJIFILM (японія), 
CITIzEN (японія),Vitera (Україна), Longevita (англія), ARMoR (турція). Пропонує: товари 
медичного призначення -  тонометри, термометри, глюкометри, інгалятори; медичний 
текстиль - бандажі, корсети, компресійний трикотаж; товари для здоров`я - БаД;  медичну 
техніку – комплекси для комп`ютерної радіографії та рентгенівські плівки.
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«YUGMEDсoNTRAсT» LLC is the official distributor of FUJIFILM (Japan), CITIzEN (Japan), 
Vitera (Ukraine), Longevita (England), ARMoR (Turkey). It proposes: medical devices - blood 
pressure monitors, thermometers, glucose meters, inhalers; medical textiles - bandages, corsets, 
compression hosiery; health products - biologically active additives; medical equipment - systems 
for computed radiography and X-ray films

YUGMEDСONTRAСT LLC

1, Dorogozchycka St.,,
04119, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5900943
www.medtexnika.net
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ЮРІя-ФаРМ
ФарМацевтиЧна корПорація

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

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

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

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

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

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

YURIA-PHARM
phARMACEUTICAL CORpORATION

10, Amosova St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2750108
e-mail: uf@uf.ua
www.uriafarm.com.ua
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

МедиЧНі ПРиЛади та іНСтРуМеНти,  
ОБЛадНаННЯ дЛЯ ЛікуВаЛьНих уСтаНОВ:

BARDEJOVSKE KUPELE ЛікУваЛьий кУрорт .............................................. 22 ......33
FUNDACJA «2M-MATERIA MEDICA.FUNDACJA NA RzECz  
 DOBRA PACJENTA» ............................................................................................ 8 ......40
RH коМПанія ......................................................................................................... 24 ......47
аПЕкСМЕД товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...............11 ......51
БІо тЕСт МЕД наУково-вироБниЧе ПіДПриЄМство .............................. 56 ......53
БМт Уа ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство .................................................................... 12 ......59
ДаНа МС товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .................. 77 ......68
ЄВРоМЕДПРоЕкт товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю . 47 ......72
ІН МЕДІкал товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .............. 42 ......78
ІНтЕРДЕз товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ................. 69 ......81
ІНтЕРНЕШНл МЕДІкл ЕкВІПМЕНт .................................................................... 54 ......82
МЕД Ек СЕРВІС коМПанія, товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 68 ......94
МЕД ЕкСІМ товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .............. 35 ......95
МЕДаПаРатУРа тДв торГовий ДіМ ............................................................... 40 ......96
МЕДІС ДіаГностиЧний центр ........................................................................ 49 ......99
МЕДкоМПлЕкС товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...... 74 ....101
МЕДтЕХНІка торГова Мережа, тЗов ........................................................... 73 ....103
МЕДтЕХСНаБ товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .......... 70 ....104
НоВатоР Державне ПіДПриЄМство ........................................................... 20 .... 112
ПРоМЕД-УкРаїНа Приватне ПіДПриЄМство ............................................. 45 .... 118
РЕХаФлЕкС тов ................................................................................................... 52 ....124
ХоМВІоРа натУрарцнайМіттеЛь ГМБХ ПреДставництво .................... 2 ....140

ОРтОПедиЧНа ПРОдукціЯ, заСОБи РеаБіЛітації: 
BARDEJOVSKE KUPELE ЛікУваЛьий кУрорт .............................................. 22 ......33
BIOMED МеДиЧний центр ................................................................................ 76 ......35
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

ВЕФаРМа ІлаЧ СаНаї ВЕ тІДЖаРЕт лІМІтЕт ШІРкЕтІ .............................. 28 ......65
РЕагЕНт Прат ....................................................................................................... 53 ....123
РЕХаФлЕкС тов ................................................................................................... 52 ....124

ОфтаЛьМОЛОгіЯ:
BIOMED МеДиЧний центр ................................................................................ 76 ......35

дезіНфектаНти, МедПРеПаРати, СтеРиЛізаційНе ОБЛадНаННЯ,  
ВСе дЛЯ дОгЛЯду за РОтОВОю ПОРОжНиНОю: 

ІНтЕРДЕз товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ................. 69 ......81

діагНОСтика, діагНОСтиЧНі ПРиЛади, аПаРати: 
ЄВРоМЕДПРоЕкт товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю . 47 ......72
ІН МЕДІкал товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .............. 42 ......78
ІНтЕРДЕз товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ................. 69 ......81
МЕД Ек СЕРВІС коМПанія, товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 68 ......94
МЕДІС ДіаГностиЧний центр ........................................................................ 49 ......99

ЛаБОРатОРНе ОБЛадНаННЯ, ВСе дЛЯ ЛаБОРатОРії: 
БІо тЕСт МЕД наУково-вироБниЧе ПіДПриЄМство .............................. 56 ......53
МЕД Ек СЕРВІС коМПанія, товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 68 ......94
РЕагЕНт Прат ....................................................................................................... 53 ....123
УкРБІо товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ........................ 3 ....133

МедиЧНий ОдЯг та ВзуттЯ: 
МЕДкоМПлЕкС товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...... 74 ....101
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

ВиРОБи МедиЧНОгО ПРизНаЧеННЯ: 
аПЕкСМЕД товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...............11 ......51
БМт Уа ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство .................................................................... 12 ......59
ДаНа МС товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .................. 77 ......68
ІлтаМЕД коМПаНІя, товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю, оФіційний ПреДставник ФірМи  
 THIENEL DENTAL (ніМеЧЧина)  .................................................................... 37 ......77
ляПко товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...................... 15 ......90
МЕД Ек СЕРВІС коМПанія, товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 68 ......94
МЕДкоМПлЕкС товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ...... 74 ....101
МЕДлЮкС інтернет-МаГаЗин товарів ДЛя ЗДоров’я ........................... 48 ....102
МЕДтЕХНІка торГова Мережа, тЗов ........................................................... 73 ....103
МЕДтЕХСНаБ товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .......... 70 ....104
ПРоМЕД-УкРаїНа Приватне ПіДПриЄМство ............................................. 45 .... 118
ЮгМЕДкоНтРакт ................................................................................................. 25 ....143

МедиЧНий туРизМ: 
ACIBADEM SAGLIK HIzMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI ................ 36 ......30
BARDEJOVSKE KUPELE ЛікУваЛьий кУрорт .............................................. 22 ......33
DUDINCE ЛікУваЛьний кУрорт ....................................................................... 21 ......38
МоДРИЧІ реаБіЛітаційний центр ................................................................. 19 ....106
СоляНа ШаХта «ВЕлИЧка» кУрорт ............................................................. 23 ....128
УкРаїНСЬка аСоЦІаЦІя з ВИВЧЕННя БолЮ ............................................... 75 ....130
УкРаїНСЬка аСоЦІаЦІя МЕДИЧНого тУРИзМУ ......................................... 50 ....131
ЦЕНтР РЕаБІлІтаЦІї БУБНоВСЬкого ............................................................ 72 ....142

СуЧаСНі кЛіНіки та ПОСЛуги: 
BIOMED МеДиЧний центр ................................................................................ 76 ......35
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

ЕлаСко-аРНІка товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю   
 (ніМецький ДіаГностиЧний центр св. ПавЛа) .................................. 14 ......70
ІННоВо МеДиЧний центр ФіЗиЧної тераПії та МеДицини БоЛю .... 62 ......80
лЕгкИЙ РУХ МеДиЧний  центр віДновноГо ЛікУвання ....................... 30 ......86
МЕДІС ДіаГностиЧний центр ........................................................................ 49 ......99
П’ЄР ФаБР ДЕРМо коСМЕтИк (ФРаНЦІя) ДерМокосМетиЧна  
 ПроДУкція екскЛюЗивний ПреДставник ПроДУкції в Україні:   
 тов «Марко ФарМ ЛтД» ................................................................................ 71 .... 114 

фаРМацеВтиЧНі ПРеПаРати, фітОПРеПаРати,  
БіОЛОгіЧНО-актиВНі дОБаВки, ЛікуВаЛьНа кОСМетика: 

BARDEJOVSKE KUPELE ЛікУваЛьий кУрорт .............................................. 22 ......33
DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 51 ......36
LA ROCHE-POSAY ЛаБораторії .......................................................................... 5 ......41
БІоДЕРМа ДерМатоЛоГиЧна ЛаБораторія ............................................... 32 ......55
БIШоФIт MG ++ ........................................................................................................ 6 ......57
БоРЩагІВСЬкИЙ ХІМІко-ФаРМаЦЕВтИЧНИЙ заВоД 
 ПУБЛіЧне акціонерне товариство нвц ............................................... 16 ......61
ВалЕаНт ФаРМаСЬЮтІкалз товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 29 ......63
ВЕФаРМа ІлаЧ СаНаї ВЕ тІДЖаРЕт лІМІтЕт ШІРкЕтІ .............................. 28 ......65
голДЕН-ФаРМ Приватне ПіДПриЄМство ..................................................... 4 ......66
ДЕлЬта МЕДІкЕл тов .......................................................................................... 18 ......69
зДоРоВ’я ФарМацевтиЧна коМПанія товариство  
 З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .......................................................... 41 ......74
кВаЙСЕР ФаРМа УкРаїНа товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю «квайссер ФарМа Україна» – екскЛюЗивний  
 ПреДставник на території України ніМецькиХ БренДів  
 «ДоППеЛьГерц» та «ПротеФікс» .............................................................. 26 ......84
лЕкоПРо ................................................................................................................. 13 ......87
МатЕРІа МЕДИка-УкРаїНа товариство З оБМеженою  
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 17 ......92
МУкоС ФаРМа ПреДставництво в Україні ............................................... 10 ....108
НаЦІоНалЬНа гоМЕоПатИЧНа СПІлка Прат ............................................ 33 .... 110
П’ЄР ФаБР ДЕРМо коСМЕтИк (ФРаНЦІя) ДерМокосМетиЧна  
 ПроДУкція екскЛюЗивний ПреДставник ПроДУкції в Україні:   
 тов «Марко ФарМ ЛтД» ................................................................................ 71 .... 114
ПРо-ФаРМа УніверсаЛьне аГентство ...................................................... 55 ....120
ФІтоРІя Приватне акціонерне товариство ............................................. 7 ....138
ХоМВІоРа натУрарцнайМіттеЛь ГМБХ ПреДставництво .................... 2 ....140
ЮгМЕДкоНтРакт ................................................................................................. 25 ....143
ЮРІя-ФаРМ ФарМацевтиЧна корПорація .................................................. 1 ....145

СПец зМі: 
ALMA MATER Засновник і виДавець: Львівський  
 націонаЛьний МеДиЧний Університет  
 іМені ДаниЛа ГаЛицькоГо .......................................................................... 58 ......31
LIKAR.INFO .............................................................................................................. 64 ......43
PHARMA.NET.UA сПеціаЛіЗований ПортаЛ ............................................... 66 ......45
агЕНСтВо МЕДИЧНого МаРкЕтИНгУ ........................................................... 60 ......48

ПРактИка УПРаВлІННя МЕДИЧНИМ заклаДоМ жУрнаЛ  
 тЗов Прес аЛьянс ........................................................................................ 44 .... 116
ПРоФЕСІЙНІ ВИДаННя виДавництво .......................................................... 61 ....121
СІМЕЙНа МЕДИЦИНа жУрнаЛ .......................................................................... 65 ....126
УПРаВлІННя заклаДоМ оХоРоНИ зДоРоВ’я жУрнаЛ ............................ 9 ....134
ФаРМаЦЕВт ПРактИк виДавниЧий ДіМ, товариство  
 З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .......................................................... 67 ....136

іНше: 
МЕДлЮкС інтернет-МаГаЗин товарів ДЛя ЗДоров’я ........................... 48 ....102
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№СтеНдA №СтОРіНки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

MediCAL deViCeS ANd iNSTRuMeNTS,  
equiPMeNT fOR MediCAL iNSTiTuTiONS: 

BARDEJOVSKE KUPELE SpA RESORT .............................................................. 22 ......34
APEXMED LTD. .........................................................................................................11 ......52
BIO TEST MED LTD ................................................................................................. 56 ......54
BMT UA SUBSIDIARY COMpANY ......................................................................... 12 ......60
EUROMEDPROJECT LLC ...................................................................................... 47 ......73
IN MEDICAL LLC ThE pROVIDER OF MEDICAL EqUIpMENT  
 AND hOSpITAL FURNITURE ............................................................................ 42 ......79
INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT LTD ................................................... 54 ......83
MEDAPARATURA ALC TRADE hOUSE ............................................................... 40 ......97
MEDIS DIAGNOSTIC CENTER .............................................................................. 49 ....100
MEDTECHSNAB LTD .............................................................................................. 70 ....105
NOVATOR STATE ENTERpRISE ........................................................................... 20 .... 113
PROMED-UKRAINE PE. ......................................................................................... 45 .... 119
REHAFLEX LLC ....................................................................................................... 52 ....125
HOMVIORA NATURARZNEIMITTEL GMBh REpRÄENTANZ .............................. 2 ....141

ORTHOPediC PROduCTiON, ReHABiLiTATiON MeANS: 

BARDEJOVSKE KUPELE SpA RESORT .............................................................. 22 ......34
REHAFLEX LLC ....................................................................................................... 52 ....125

diAgNOSTiCS, diAgNOSTiC deViCeS: 

EUROMEDPROJECT LLC ...................................................................................... 47 ......73
IN MEDICAL LLC ThE pROVIDER OF MEDICAL EqUIpMENT  
 AND hOSpITAL FURNITURE ............................................................................ 42 ......79
MEDIS DIAGNOSTIC CENTER .............................................................................. 49 ....100

LABORATORY equiPMeNT: 

BIO TEST MED LTD ................................................................................................. 56 ......54
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№СтеНдA №СтОРіНки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

MediCAL PROduCTS: 

APEXMED LTD. .........................................................................................................11 ......52
BMT UA SUBSIDIARY COMpANY ......................................................................... 12 ......60
LYAPKO LTD ............................................................................................................ 15 ......91
MEDTECHSNAB LTD .............................................................................................. 70 ....105
PROMED-UKRAINE PE. ......................................................................................... 45 .... 119
YUGMEDСONTRAСT LLC ..................................................................................... 25 ....144

MediCAL TOuRiSM: 

BARDEJOVSKE KUPELE SpA RESORT .............................................................. 22 ......34
DUDINCE SpA RESORT.......................................................................................... 21 ......39
MODRYCHI ............................................................................................................... 19 ....107
«WIELICzKA» SALT MINE hEALTh RESORT ..................................................... 23 ....129

MOdeRN CLiNiC ANd SeRViCeS: 

ELASKO-ARNIKA LTD.  (ST. PAULUS GERMAN DIAGNOSTIC CENTER)...... 14 ......71
MEDIS DIAGNOSTIC CENTER .............................................................................. 49 ....100
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (FRANCE) DERMO-COSMETICS  
 EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF pRODUCTS LLC  
 «MARCo PHARM LTD» ...................................................................................... 71 .... 115

PHARMACeuTiCAL PRePARATiONS, HeRBAL PROduCTS,  
BiOLOgiCALLY ACTiVe AddiTiVeS, MediCiNAL COSMeTiCS: 

BARDEJOVSKE KUPELE SpA RESORT .............................................................. 22 ......34
DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. ................................................................... 51 ......37
LA ROCHE-POSAY LABORATORIES ...................................................................... 5 ......42
BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIqUE .............................................. 32 ......56
BISHOFIT MG ++ ....................................................................................................... 6 ......58
BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT 
 RESEARCH AND PRoDUCTIoN CENTER, PUBLIC JSC .............................. 16 ......62
VALEANT PHARMACEUTICALS LLC .................................................................. 29 ......64
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№СтеНдA №СтОРіНки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

GOLDEN-FARM  pRIVATE ENTERpRISE .............................................................. 4 ......67
QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG QUEISSER PHARMA со – EXCLUSIVE 
  REPRESENTATIVE IN UKRAINE GERMAN BRANDS DoPPELHERz  
 AND pROTEFIX................................................................................................... 26 ......85
LEKOPRO ................................................................................................................. 13 ......88
MATERIA MEDICA-UKRAINE LLC ........................................................................ 17 ......93
MUCOS PHARMA REPRESENTATIVE oFFICE IN UKRAINE ............................ 10 ....109
NATIONAL HOMEOPATHIC UNION ...................................................................... 33 .... 111
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (FRANCE) DERMO-COSMETICS  
 EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF pRODUCTS LLC  
 «MARCo PHARM LTD» ...................................................................................... 71 .... 115
FITORIYA PRIVATE JoINT SToCK CoMPANY ...................................................... 7 ....139
HOMVIORA NATURARZNEIMITTEL GMBh REpRÄENTANZ .............................. 2 ....141
YUGMEDСONTRAСT LLC ..................................................................................... 25 ....144
YURIA-PHARM phARMACEUTICAL CORpORATION .......................................... 1 ....146

SPeCiALized MASS-MediA:

ALMA MATER FoUNDER AND PUBLISHER: DANYLo HALYTSKY  
 LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY ......................................................... 58 ......32
LIKAR.INFO .............................................................................................................. 64 ......44
PHARMA.NET.UA SpECIALIZED WEB-SITE ....................................................... 66 ......46
MEDICAL MARKETING AGENCY ......................................................................... 60 ......49
PRACTICE OF MEDICAL FACILITY MANAGEMENT  MAGAZINE ................... 44 .... 117
PROFESSIONAL PUBLICATIONS pUBLIShING hOUSE .................................. 61 ....122
FAMILY PRACTICE JOURNAL ............................................................................... 65 ....127
HEALTHCARE MANAGEMENT MAGAZINE .......................................................... 9 ....135
PHARMACEVT PRACTIC LTD. .............................................................................. 67 ....137
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РЕклаМНа каМПаНІя

  XXII медичної виставки «галМЕД»

В СПеціаЛізОВаНій ПРеСі:
- журнал «Медицина невідкладних станів» ................................................................................. (м. київ, Україна)
- журнал «актуальна інфектологія» .............................................................................................. (м. київ, Україна)
- журнал «Практикуючий лікар» .................................................................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «клінічна іммунологія. алергологія. інфектологія» ....................................................... (м.київ, Україна)
- журнал «Практика управління  медичним закладом» .............................................................. (м. київ, Україна)
- журнал «Лабораторная диагностика. восточная европа» ....................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия» ................................................. (м. київ, Україна)
- журнал «рецепты аптечных продаж» ......................................................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «Управління закладом охорони здоровя» ..................................................................... (м.київ, Україна)
- журнал «Дерматовенерология. косметология»  ........................................................................ (м.київ, Україна)
- журнал «инновационные технологии в медицине»  .................................................................. (м.київ, Україна)
- журнал «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология» ............................................ (м. київ, Україна)
- журнал «Фармацевт Практик ...................................................................................................... (м. київ, Україна)
- спеціальний випуск журналу «Дерматовенерологія» ............................................................... (м. київ, Україна)
- науково-практичний журнал «сімейна медицина» ................................................................... (м. київ, Україна)
- газета «новини галузі охорони здоров’я» .................................................................................. (м. київ, Україна)
- газета «новости медицины и фармации».................................................................................. (м. київ, Україна)
- газета «Медичний вісник України» ..........................................................................................(м. одеса, Україна)
- газета «Alma Mater» .................................................................................................................... (м.Львів, Україна) 
- газета Українського лікарського товариства «народне здоров’я» .......................................... (м.Львів, Україна)

ПідтРиМка В iNTeRNeT (на спеціалізованих порталах):
http://www.galexpo.com.ua/galmed/
http://recipe.by
http://www.medkniga.kiev.ua/
http://medsprava.com.ua/
http://www.medvestnik.com/
http://amm.net.ua/
http://www.meduniv.lviv.ua/
http://estet-portal.com/meropriyatiya/lvivskij-medichnij-forum-ta-22-spetsializovanu-vistavku-gal-med 
http://medprosvita.com.ua/kvitnya-lvovi-proyde-medichniy-forum/
http://zdorov-info.com.ua/novosti.html
http://med-info.net.ua/
http://www.mif-ua.com/
http://likar-praktik.kiev.ua/
http://uamt.com.ua/UA/deyatelnost-uk/meropriyatiya-uk.html
http://fp.com.ua/
http://farmakosha.com/
http://depharm.com.ua/events/
http://pharma.net.ua/
http://med36.com/
http://medqueen.com/
http://kiai.com.ua/
http://medforum.in.ua/aktualnye-sobytiya
http://www.likar.info/biz-health/news-76717-priglashaem-vas-posetit-lvovskiy-meditsinskiy-forum-i-22-
spetsializirovannuyu-vyistavku-gal-med/
http://mtec.com.ua/

В НаСтуПНих ВидаННЯх:
- Газета «афіша Прикарпаття» ................................................................................ (м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «афіша рівне.волинь» .................................................................................................. (м. рівне, Україна)
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- Газета «Місто»  ...................................................................................................................(м. тернопіль, Україна)
- Газета «від і до» ................................................................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ........................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета реклама» ....................................................................................... (м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» ......................................................................................(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ................................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» ...............................................................................................................(м. житомир, Україна)
- Газета «“Дзвони Підгір’я». ................................................................... (м. івано-Франківськ, тернопіль, Україна)
- Газета «кур’єр ексПо» ............................................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи» .................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта». ........................................................................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «неділя» ......................................................................................................................м. Ужгород, Україна)
- Газета «Пресс Биржа» ........................................................................................(м. Дніпропетровськ, Україна) 

РекЛаМа  ПО  РадіО:
- радіо «24»;
- радіо «Львівська хвиля»;
- радіо «ера ФМ»;
- радіо «Люкс ФМ»;
- радіо «П’ятниця»
- радіо «Європа Плас»
- радіо « рето ФМ »
- «наше радіо»
- «авто радіо»

теЛеВізійНа РекЛаМа:
- «5-ий канал»
- «24»

ПідтРиМка В iNTeRNeT (загально інформаційні портали):
http://www.ot-ot.lviv.ua
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky
http://www.032.ua/afisha
http://www.0342.ua/
http://www.0312.ua/
http://ua.kompass.com
http://ua.trud.com/
http://te.org.ua/
http://priceua.com/
http://biznes-pro.ua/
http://priceua.com/

зОВНішНЯ РекЛаМа:
- 150 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних закладах
- рекламні установки в центрі міста

заПРОшеНО:
- 8 000 керівників установ і організацій західного регіону України спеціалістів підприємств галузі
- 50 000 мешканців Львова та області

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

в Мережі іNTERNET
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СПЕЦІалЬНІ ПоДякИ

Дирекція львівського Медичного Форуму, ХXіI медичної виставки  «галМЕД» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:

Міністерству охорони здоров’я України
Департаменту охорони здоров’я лоДа
Українській асоціації з вивчення болю
Українській асоціації лікарів-дерматологів та косметологів
Українській асоціації медичного туризму 
асоціації сімейних лікарів львівщини
львівському національному медичному університету імені Данила 

 галицького
Інституту психічного здоров’я Українського католицького Університету
львівському державному університету фізичної культури
львівському обласному осередку Української асоціації  лікарів- 

 дерматовенерологів і косметологів
львівській обласній організації Всеукраїнської асоціації клінічної хімії  та  

 лабораторної  медицини
львівському клінічному госпіталю державної прикордонної служби України
Військово-медичному клінічному центру західного регіону
кз лоР лоЦ екстренної медичної допомоги та медицини катостроф
львівському обласному центру здоров’я
Українському лікарському товариству у львові
львівському Палацу мистецтв
Зат «Світ друку»
тзов «агентству Економічної Безпеки «ЕФоРт»
та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майсер-класів
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VII сПеціаЛіЗована виставка 
СтоМатологІЧНИЙ яРМаРок

VII Specialized ExhibitionSpecialized Exhibition 
«Dental fair»

13-15.04.2016

каталог 
CATALOGUE
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Дирекція виставки:
ПрAт «гал-ЕкСПо»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. винниченка, 30
тел.: (032) 2971369, 2970627, Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua

Місце ПровеДення виставки:
Львівський Палац мистецтв, вул. Коперника,17

орГаніЗатор ФорУМУ:
Прат «гал-ЕкСПо»®

(Україна, м. Львів)

ГенераЛьний теЛеПартнер:

інФорМаційні Партнери:
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FoRUM EXHIBITIoN:
«Gal-EXPO»® JSC 
(Ukraine, Lviv)

WITH ASSISTANCE oF:
Ministry of Health of Ukraine
Main department of Health of Lviv Regional State  
Administration

ORGANIZERS OF ATTENDANT EVENTS: 

oFFICIAL PARTNER: 
«KRISTALL» Diamond factory

SILVER PARTNER: 
«STERLING» Jewelery brand

SECURITY IS PRoVIDED BY: 
«TYTAN»  
Special Unit  
of State Security Service Department  
of MD MIA of Ukraine in Lviv region 

GENERAL TV-PARTNER:

FoTo-PARTNER:

EXHIBITIoN MANAGEMENT:
«Gal-ЕXPо»® JSC
30 Vynnychenko St., Lviv, UKRAINE, 79008
Phone: +38 (032) 2971369, 2970627, Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua

EXHIBITIoN VENUE:
Lviv Palace of Arts, 17, Kopernik St.

FoRUM oRGANIzER:
PJSC «Gal-EXPO»®

(Lviv, Ukraine)

GENERAL тV-PARTNER:

INFoRMATIoN PARTNERS:
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COSTA

вул. Естонська 1/5, оф.49, 
м. Київ, 03190, Україна
Тел.: (044) 3315036, 3601678
Тел./Факс: (044) 4672887
e-mail: office@costa.kiev.ua  costaltd@ukr.net
www.costa.kiev.ua

Широкий вибір витратних матеріалів для стоматологів та техніків провідних виробників 
світу. найкращий вибір, найкращі ціни, гнучка система знижок, найкращі умови для 
співпраці.

Представник в Україні фірм:
APoL (Франція) – сучасний високоякісний відбитковий матеріал. надзвичайна точність 

відбитку, мінімальна усадка, справжня гідрофільність та простота використання роблять 
цей матеріал унікальним.

EVE (німеччина) – силіконові поліри різноманітних форм та абразивності для будь-
яких матеріалів.

RoEDER (німеччина) – стоматологічні дзеркала, збільшуючи, звичайні та покращеної 
світло передачі. (багаторазового використання)

SUNSHINE (німеччина) – Штрипси (натуральний корунд на гнучкій стальній основі).
SToDDARD (англія) ц Щітки, крацовки, фільци та багато іншої продукції для стоматологів 

та техніків.
Colibri (німеччина) – Широкий спектр пензлів для нанесення керамічної маси.
AnGer (Польща) – різноманітні системи для моделювання реставрацій (широкий 

вибір лавсанових матриць та форм коронок, для швидкого та зручного моделювання 
реставрацій).
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Whole seller of materials for dentists and dental prothetists. Exclusive distributor of such well 
known companies as APoL, EVE, SToDDARD, RoEDER, SUNSHINE, Colibri, & AnGer.

COSTA

Off. 49, 1/5 Estonian St.,
03190, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3315036, 3601678
Phone/Fax: +380 44 4672887
e-mail: office@costa.kiev.ua  costaltd@ukr.net
www.costa.kiev.ua
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KERR
Швейцарія ПреДставництво в Україні

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

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

офіційні дилери компанії «KERR» в Україні:
«Укр-Медмаркет» тел.: (044) 2387225 (або 26) 
«юнідепот»  тел.: (050) 3381500
«Дентаум»  тел.: (044) 3609333



168 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

6

EXHIBITORS

Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for 
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials 
Vertise Flow, Herculite XRV Ultra; curing lights Demi; instruments: Comporoller, Compothixo, 
optiDam, SoftClamp, FixaFloss, optiDisc, Cleanic, optishine, occlubrush etc.

official dealers of «KERR» in Ukraine:
«UKR-MEDMARKET» Phone/Fax: +380 44 2387225 (or 26)
«UNIDEPoT»  Phone: +38 0503381500
«DentAum»   Phone: +380 44 3609333

KERR
SWITZERLAND REpRESENTATION  
IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com
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компанія KING WEST MEDICAL працює на ринку продажу стоматологічних товарів з 
2012 року. основною метою компанії є забезпечення лікарів-стоматологів усіма необхідними 
матеріалами для роботи та спростити для клієнтів процес замовлення матеріалів завдяки 
досконалому сервісу KWM, широкому асортименту якісної продукції та професійному 
підході в роботі торгової команди та персоналу компанії. У портфелі KWM продукція 
таких брендів: WP Dental (німеччина), ortho Classic (америка), Dochem (китай), Batist 
(Чехія), Selefa (Фінляндія), Evercare (Фінляндія), Saint-Gobain Formula GmbH ( німеччина) 
та інші.

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

 28 листопада 2015 року навчальний центр King West Medical організовує семінар 
та майстер-клас: «реконстрУкція ЗУБів: УсУнення ПоворотУ коронки ЗУБа». 
Лектор: серГій раДЛінський – заслужений лікар України, доцент Української Медичної 
стоматологічної академії, головний лікар клініки-студії «аполонія», засновник і видавець 
міжнародного журналу «Дентарт», автор біоміметичного методу реставрації зубів, а 
також проекту міжнародних змагань у мистецтві художньої рестарації зубів «Призма-
чемпіонат».

KING WEST MEDICAL  (кІНг ВЕСт МЕДІкЕл)

пр. Чорновола, 103, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2317748,
 (067) 4636995
e-mail: office@kwmed.com.ua
www.kwmed.com.ua
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MICRO-NX CO

114, Gyeongbukhi-tech Villiage
Samcheong-ri Waegwan-eup, Chilgok-gun,
Gyeongsangbuk-do Korea

Представництво та сервісний центр в Україні
Тел.: (048) 7433092,
 (050) 4155055

компанія Micro-NX - виробник якісних та недорогих електричних мікромоторів та 
бормашин для стоматологів-техніків та лікарів. великий модельний ряд від недорогих 
колекторних машин до потужних бесколекторних комплектів з мікропроцесорним 
управлінням. Потужності блоків живлення від 50 до 350 ват, обертовий момент моторів 
від 3,5 до 7,5 н*см! Гарантійне та сервісне обслуговування в Україні.

 Працюйте із задоволенням!
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We make electric handpiece micromotors and drilling machines high quality and unexpencive 
for dental doctors and dental technicians. We have many models from cheaper brushes devices 
to high power brushless devices with microprocessor control. Power of power supplies are from 
50 to 350 Watt.  Torque of micromotors are from 3.5 to 7.5 N*sm! We have warranty support 
and service in Ukraine.

 Work with Pleasure!

MICRO-NX CO

114, Gyeongbukhi-tech Villiage
Samcheong-ri Waegwan-eup, Chilgok-gun,
Gyeongsangbuk-do Korea

The agent and service center in Ukraine
Phone: +380 48 7433092,
 +380 50 4155055
e-mail: info@micro-nx.com.ua 
http://micro-nx.com.ua
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Lackovce,188, 
Humenne, 06601, Slovakia
Тел.: +421 57 7762802
Факс: +421 57 7763188
e-mail: stomadent@stomadent.sk
www.denvito.com.ua

Представник в Україні:
Яріш В.М. 
вул.С.Будного, 32/12
м.Тернопіль, 46027, Україна
Тел.: (0352) 400280,
 (050)  9399829, 
 (067) 3531173
e-mail: denvito@meta.ua

STOMADENT SK S.R.O.

стоматологічне обладнання фірми SToMADENT. асортимент запасних частин.
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STOMADENT SK S.R.O.

Dental equipment from SToMADENT Company. Spare parts.

Lackovce,188, 
06601, Humenne, Slovakia
Phone: +421 57 7762802
Fax: +421 57 7763188
e-mail: stomadent@stomadent.sk
www.denvito.com.ua

Representative in Ukraine
Yarish V.M.,
S.Budnogo str., 32/12, 
46027, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 400280, 
 +380 050 9399829,
 +380 067 3531173
e-mail: denvito@meta.ua
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SYBRONENDO СШа
ПреДставництво в Україні

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

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

офіційні дилери компанії «SYBRoNENDo» в Україні:
 «юнідепот» тел.: (050) 3381500
 «Дентаум»  тел.: (044) 3609333
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Manufacturer of materials and equipment for endodontic procedures: systems for root canal 
preparation and obturation, apex locators, endo motors, files, guttapercha and paper points, 
other materials and equipment.

official dealers of «SYBRoNENDo» in Ukraine:
«UNIDEPoT» Phone: +380 50 3381500
«DentAum»  Phone: +380 44 3609333

SYBRONENDO USA
REPRESENTATIoN IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com
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а ДЕНт
оФіційний та екскЛюЗивний ПреДставник  
в Україні коМПанії «аркона»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A DENT
OFFICIAL REpRESENTATIVE COMpANY OF ARCONA IN 
UKRAINE

120, Antonovycha St., 
79057, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2352960;
 +380 67 3700517
www.a-dent.com.ua
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БІоДЕНт
виставка-ПроДаж, ФреЗерний CAD/CAM центр

вул. Дегтярівська, 15, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (050) 4104696,
 (067) 4436977,
 (093) 3343443
Тел./Факс: (044) 4833763, 4834263, 4832863
e-mail: biodent2011@ukr.net
www.biodent.com.ua

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

офіційний представник компаній DENTSPLY, DEGUDENT, MAILLEFER.
ексклюзивний представник з продажу інноваційної керамічної маси Duceram LoVE та безметалової  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIODENT
SALES oFFICE, CAD/CAM MILLING CENTRE

15, Degtyarivs’ka St., 
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 4104696,
 +380 67 4436977,
 +380 93 3343443
Phone/Fax: +380 44 4833763, 4834263, 4832863
e-mail: biodent2011@ukr.net
www.biodent.com.ua
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оптова та роздрібна торгівля стоматологічними матеріалами, обладнанням та 
інструментарієм провідних закордонних та вітчизняних виробників для стоматологічних 
клінік. офіційний представник виробника Fiomex (Польша ) – рукавички нітрилові та 
латексні, пакети для стерилізації, маски та інше.

БоЙко Е.В.
ФоП

Проспект Визволителів 3а, корпус 3, офіс 61, 
м. Київ, Україна
Тел.: (067) 7981741, 9293949
e-mail: vladadent1771@gmail.com
www.vlada-dent.com
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ВЕРШИНа
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

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

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

VERSHYNA-DENT LTD

31 A, Volos’ka St., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4676908 (05, 06, 09)
Fax: +380 44 4676907
e-mail: vershina.dent@gmail.com
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ВІола МЕДтЕХНІка
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIOLA MEDTECHNIKA LTD.

15, Chapayev St.,
36039, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 569835, 
 +380 50 7690605
www.viola.net.ua,
www.viola.prom.ua – internet shop
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галДЕНт
виДавництво

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

видання та розміщення реклами в журналах: «новини стоматології», «імплантологія 
Пародонтологія остеологія», «світ ортодонтії», «Профілактична та дитяча стоматологія», 
щорічнику «естетична стоматологія».

найкращі ціни та найширший асортимент книг на сайті www.galdent.com.ua



186 Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

��

EXHIBITORS

Publishing and advertising in magazines: «Novyny stomatologii», «Implantology 
Periodontology osteology», «Svit ortodontii», «Preventive and Pediatric Dentistry», yearbook 
«Esthetic dentistry» .

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

GALDENT
pUBLIShING hOUSE

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

вул. Вавілових, 17,  
м. Київ, 04060, Україна
Тел.: (067) 7020643
e-mail: gales_info@ukr.net
Адреса для листування:
вул. Преображенська 23, оф. 102
Україна, 03110, м. Київ

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

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

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

GALES

17, Vavilovyh St.,
04060, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 7020643
e-mail: gales_info@ukr.net
For correspondence:
Of. 7, 2 G, M. Krуvonosa St.,
03037, Kyiv, Ukraine
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Дексель Фарма – приватна міжнародна фармацевтична компанія із штаб-квартирою в ізраїлі, була 
заснована у 1968 році діючим президентом та головним виконавчим директором Даном ореном. 

Дексель Фарма спеціалізується на розробці, виробництві та впровадженні інноваційних брендових 
і генеричних препаратів, є 2-м за обсягом виробником ліків в ізраїлі та постачальником 25% ринку 
медичних препаратів до закладів охорони здоров’я. 

Дексель Фарма представляє свою продукцію у 32 країнах світу та має 45-річний досвід на ринку 
рецептурних та безрецептурних препаратів. Уся продукція Дексель Фарма відповідає вимогам GMP, 
сертифікована інспекціями FDA, EU, TGA австралія та МоЗ ізраїлю.

Дексель Фарма – це:
- 3 найсучасніші виробничі ділянки в ізраїлі з багатоповерховим гравітаційним комп’ютерізованим 

виробництвом;
- R&D центр інноваційних препаратів в Єрусалимі, де працюють більше 100 спеціалістів, діяльність 

яких спрямована в тому числі на розробку препаратів з модифікованим контрольованим вивільненням 
на основі біополімерів. 

- на стоматологічному ринку України Дексель Фарма представляє свій оригінальний препарат 
PerioChip®   мікрочип локальної дії для консервативного лікування захворювань пародонта, який:

- містить 2,5 мг хлоргексидину диглюконату (36%) пролонгованої дії у желатиновому матриксі;
- мінімальна пригнічувальна концентрація підтримується в пародонтальній кишені протягом 7-10 

днів2;
- створює концентрацію хлоргексидину у ясенній рідині 2000 мкг/мл вже через 2 години 1, 2;
- вбиває 99% пародонтопатогенних бактерій1;
- у 5 разів більш ефективно зменшує  глибину пародонтальних кишень, ніж механічна обробка 

поверхні коренів без PerioChip®3;
- водиться у пародонтальну кишеню глибиною від 5 мм та більше після скейлінгу та полірування 

кореня1;
- розсмоктується через 7-10 днів, вилучати не потрібно1; 
- продовжує пригнічувати бактеріальну плівку до 11 тижнів після лікування4.
1. інстрУкція для медичного застосування лікарського засобу ПериоЧип (PerioChip®). Затверджено 

наказом МоЗ України від 30.03.2015 р. № 182, реєстраційне посвідчення № UA/14318/01/01.
2. Soskolne W.A et al. An in vivo study of the Chlorhexidine release profile of the PerioChip in the 

gingival crevicular fluid, plasma and urine // J Clin Perio.1998;25: pp. 1017-1021.
3. Soskolne W.A et al. Sustained local delivery of Chlorhexidine in the treatment of Periodontitis: A multi 

center study // J Perio. 1997;68: pp. 32-38.
4. Stabholz A., Sela M.N., Friedman M. et al. Clinical and microbiological effects of sustained release 

chlorhexidine in periodontal pockets // J Clin Periodontal. 1986;13: pp.783-788.

ДЕкСЕлЬ ФаРМа
ПреДставництво в Україні:  
ДексеЛь ФарМа МаркетинГ ЛтД

вул. Михайла Донця, 6, 
м. Київ, 03061, Україна
Тел.: (044) 3399961
Факс: (044) 3399962
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ДЕНт аРт
виДавництво. Приватне  
ПіДПриЄМство

вул. Степного фронту, 29, 
м. Полтава, 36021, Україна
Тел.: (0532) 613322, 630595, 508889
Факс: (0532) 613322
e-mail: info@dentart.org
www.dentart.org

Дентарт — міжнародний журнал про науку та мистецтво в стоматології. він для тих, чия 
професія — стоматолог, а мета — стати справжнім професіоналом, оволодіти найновішими 
техніками і матеріалами, сучасними принципами менеджменту стоматологічних клінік, 
мистецтвом дарувати пацієнтам здоров’я та усмішку.

Провідні теми журналу — естетика в стоматології, практичні курси реставрації зубів, 
мінімально інвазивні технології, міждисциплінарних підхід, нові інструменти і матеріали, 
інтерв’ю з видатними стоматологами світу.
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DentArt is an international magazine about science and art in dentistry. It is for everyone 
whose profession is a dentist and the goal is to become a good professional, to acquire up-dated 
techniques and materials, modern principals of management of dental clinics, with the help of 
art to gift health and smile for the patients.

The central topics of the magazine are aesthetics in dentistry, practical courses on teeth 
restoration, minimal invasive technologies, interdisciplinary approach, new instruments and 
materials, interview with the famous dentists of the world.

DENT ART
PUBLISHING HoUSE. PRIVATE ENTERPRISE

29 Stepnogo Fronta St.,
36021, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 613322, 630595, 508889
Fax: +380 532 613322
e-mail: info@dentart.org
www.dentart.org
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ДЕНтал ДЕПо
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

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

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

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

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

ltd»(Virofex®) (великобританія).
ексклюзивний представник  фірми «olident» (Польща).
ексклюзивний представник  фірми «oSSTEM Implant» (Південна корея).
офіційний представник фірми «CHIRoMEGA s.r.o.» (словаччина).
офіційний представник фірми «Aesculap Chifa Sp.z.o.o.». 
офіційний представник фірми «RAY Co, Ltd» (Південна корея)
комплексне забезпечення обладнанням та матеріалами стоматологічних клінік, 

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

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

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

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

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

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

��
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DENTAL DEPO LTD

3, Shashkevycha St., 
46008, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 434074,
 +380 50 5375688
Fax: +380 352 434075
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com
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ДЕНтал ДЕПо заПоРІЖЖя
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

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

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

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

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

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

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

устаткуванні для фармацевтичного виробництва із застосуванням оригінальних 
технологій:

- профілактичні матеріали;
- лікувальні матеріали;
- ендодонтіческіе матеріали;
- вспомагательние матеріали;
Anis-Dent- штучні зуби «Anis» відрізняються строгим контролем якості, відповідає 

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

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

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

DENTAL-DEPO zAPORIzHzHYA LTD

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

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

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

DENTSTAL N LLC

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

вул. Курінного Чорноти, 2, 
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел.: (0342) 522644, 731470,
 (067) 3441020,
 (099) 1112132
Тел./Факс: (0342) 559455
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

компанія «івоДент» працює на українському ринку з 1995 року, з моменту створення і 
по сьогоднішній день нашою спеціалізацією є продаж широкого спектру стоматологічного 
обладнання, інструментів та витратних матеріалів. Ми вивчаємо і аналізуємо роботу 
провідних світових виробників, і прикладаємо чимало зусиль для того, щоб стоматологічні 
клініки могли купити і впровадити у себе сучасні технології.

товариство «івоДент» є офіційним представником торгових марок Tokuyama Dental 
(японія), Seliga Microscopes (Польща), TAG Dental (ізраіль), Komet Brasseler (німеччина), 
Cerkamed (Польща), Poldent(Польща) та Chirmed (Польща).

Гасло компанії – «найкраЩі МатеріаЛи ДЛя стоМатоЛоГії «:
Tokuyama Dental – високоестетичні композитні матеріали сімейства «Estelite», адгезивні 

системи та ортопедичні матеріали
Seliga Microscopes – стоматологічні та медичні мікроскопи SmartoPTIC, лупи та оптичне 

обладнання.
TAG Dental – стоматологічний підрозділ новаторської компанії у сфері медичного 

та стоматологічного обладнання T.A.G Medical Products. Пропонує високоякісні 
продукти імплантології, в тому числі зубні імплантати, супраструктури, інструменти та 
біоматеріали.

Cerkamed – ендодонтичні матеріали та обладнання: для обробки, промивання кореневих 
каналів та лікування.

Komet – це всесвітньо визнаний і найбільш всеосяжний бренд інноваційних і високоякісних 
стоматологічних обертових інструментів та інструментальних систем.

Poldent – ендодонтичний інструментарій, обладнання та витратні матеріали.
Chirmed – широкий асортимент хірургічного, стоматологічного та медичного 

інструментарію ручної роботи. компанія має достатньо великий машинно-верстатний парк, 
що поєднує сучасні технології і точність кваліфікованої ручної праці.
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IVoDENT works in the Ukrainian market since 1995, since the founding to the present day 
our specialization is selling a wide range of dental equipment, instruments and consumables. 
We study and analyze the work of the world’s leading manufacturers and exert great efforts to 
dental clinics could buy and implement in their technology.

- IVoDENT is official representative of Tokuyama Dental (Japan), Seliga Microscopes 
(Poland), TAG Dental (Israel), Komet Brasseler (Germany), Cerkamed (Poland), Chirmed 
(Poland), Poldent (Poland).

-  our logo is «тHE BEST MATERIALS FoR DENTISTRY»:
Tokuyama Dental – VI and VII generation of adhesives systems; composite and prostetics 

materials.
Seliga Microscopes –  dental and medical microscopes SmartoPTIC, magnifiers and optical 

equipment.
TAG Dental - TAG Dental - dental division of the pioneering companies in the field
medical and dental equipment T.A.G Medical Products. offers high-quality products implant 

dentistry, including dental implants, suprastructures, tools and biomaterials.
Cerkamed – endodontic materials: for expansion, washing and treatment of root-canals.
Komet – is the worlds leading and most comprehensive brand of innovative and high-quality 

dental rotary instruments and instrument systems.
Poldent – endodontic instruments and dental materials.
Chirmed – a wide range of surgical, dental and medical instruments handmade. The company 

has a large enough machine and machinery, which combines modern technology and precision 
of a skilled manual labor.

IVODENT,  LTD

2, Kurinnoho Chopnoty St.,
76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 522644, 731470,
 +380 67 3441020,
 +380 99 1112132
Phone/Fax: +380 342 559455
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua
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компанія «ілтамед» є представництвом німецької компанії провідного виробника 
одноразових медичних серветок в Європі, продукція якої успішно використовується 
стоматологами на протязі  вже 40 років. Ми пропонуємо: одноразові серветки для пацієнтів, 
накладки для підголовників, різноманітні хірургічні серветки придатні для автоклавування, 
а також одноразові маски, дитячі зубні щітки, дитячі стоматологічні набори та цілу гамму 
інших цікавих аксесуарів для зручності роботи стоматолога та комфорту пацієнта.

20
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ІлтаМЕД
коМПанія, тЗов  
оФіційний ПреДставник ФірМи THIENEL DENTAL 
(ніМеЧЧина) 

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

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

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

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

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

наша мета – зробити стоматологічну імплантацію доступною найбільшій кількості 
пацієнтів.

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

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

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

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

ITERUM DENTAL IMPLANTS

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

Продаж, монтаж, гарантійний  та післягарантійний сервіс стоматологічного 
обладнання.

- стоматологічні матеріали: Heraus Kulzer, Megadenta, Septodont, Spofa, 3M ESPE, 
KERR, VoCo;

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

кВаДРо-М
Приватне ПіДПриЄМство

вул. Шопена, 10/2, 
м. Луцьк, 43025, Україна
Тел.: (0332) 726267
Тел./Факс: (0332) 724823
e-mail: kvadro2006@ukr.net
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компанія кМіЗ Україна є великим постачальником стоматологічного обладнання та 
інструментів на медичному ринку України. кМіЗ Україна - офіційний постачальник продукції 
ват «казанський медико-інструментальний завод», а також інших найбільших іноземних 
виробників.

Директор - куян віктор володимирович. 
Місією роботи компанії є поставка кращого стоматологічного, медичного обладнання та 

інструментів для наших клієнтів, розширення асортименту товарів і послуг, вдосконалення 
якості продажу та обслуговування.

ват «казанський медико-інструментальний завод», роком заснування якого вважається 
1931 (місто київ, в 1941 р. устаткування й верстати були перевезені в м. казань) - одне 
з найбільших медико-інструментальних підприємств росії, котре виробляє більше 3000 
найменувань медичних інструментів:

стоматологічний інструментарій: твердосплавні фрези, бори; алмазні головки, диски; 
пульпоекстрактори, каналонаповнювачі, голки кореневі, каналорозширювачі, напилки 
кореневі; голки хірургічні; мікромоторні, прямі, рукавні, зуботехнічні, турбінні наконечники; 
повітряні мікромотори; медичні лотки з нержавіючої сталі, інструменти; дезінфекція та 
інша будь-яка продукція та обладнання необхідні в стоматології.

одним з перших в росії ват «кМіЗ» пройшов сертифікацію системи менеджменту якості 
на відповідність новому міжнародному стандарту ISo 13485: 2003 та відповідність більш 
1000 виробів Директиві 93/42 Єес, що дає право проставлення знаку се на цих виробах, 
і означає вільний вихід на ринок країн Євросоюзу без вимоги додаткової сертифікації.

Переваги роботи з нами:
- Завжди низькі ціни на обладнання та інструменти медичних виробників.
- великий асортимент товарів дозволяє придбати все в одному місці. ви отримуєте 

не тільки продукцію казанського медико-інструментального заводу, а й продукцію інших 
медичних компаній одним вантажем, в короткий термін.

50
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кМІз УкРаїНа 
торГовій ДіМ оФіційний ПреДставник каЗанськоГо 
МеДико-інстрУМентаЛьноГо ЗавоДУ  
ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство

пр. Перемоги, 67, офіс 2,  
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (044) 4565185,
 (067) 2400607,
 (050) 3835587,
 (093) 4161341
e-mail: kmiz@ukr.net
www.kmiz.com.ua
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Широкий спектр стоматологічного та зуботехнічного обладнання:
- турбінні приставки;
- портативні бормашини;
- турбінні та мікромоторні наконечники;
- пневматичні і електричні мікромотори;
- запасні частини до них;
- електроштапелі та воскотопки;
- фотополімерні лампи;
- ультразвукові скалера і содоструйні апарати;
- артикулятори;
- шланги в асортименті;
- інструментарій;
- широкий вибір обертового інструменту;
- в асортименті лабораторний посуд;
- бінокулярна оптика, налобні та сфокусовані освітлювачі;
- технічна консультація та ремонт;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- гнучка система знижок.

кРИЖаНоВСЬка Н.В.
Приватний ПіДПриЄМець

вул. Велика-Кiльцева 4 Б, 
м. Київ, 03194, Україна
Тел.: (067) 9030807
 (050) 9030405, 3852302
e-mail: Leon_nat@voliacable.com
http://dentleo.kiev.ua
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кРІСтаР
ГрУПа коМПаній

вул. Межигірська, 50, оф. 1, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4636337, 4636266
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

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

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

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

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

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

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

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

VANNINI DENTAL INDUSTRY (італія) – а-силіконові, с-силіконові та альгінатні відбиткові 
маси;

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

DEN TAG (італія) – стоматологічні інструменти;
FFDM PNEUMAT (Франція) – торговельна марка THoMAS – ендодонтичні 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

canal treatment materials; 
FFDM PNEUMAT (France) – THoMAS trade mark – endodontic instruments;
MICRo.MEDICA (Italy) – fiber glass and carbon glass posts;
SDP (Italy) – adhesive flat pouches and flat reels;
MEDIPAC (Greece) – wide range of sutures: polyamide, silk, polypropylene, polyglycolic 

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

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

EURoTEKNIKA (France) – systems of cylindrical and conical implants for all types of bone 
density;

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

KRISTAR
GROUp OF COMpANIES

Off. 1, 50, Mezhygirs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4636337, 4636266
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua
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Curaprox Ukraine є ексклюзивним дистриб’ютором продукції CURADEN (Швейцарія) на 
території України. CURADEN - світовий лідер у виробництві засобів особистої і професійної 
гігієни порожнини рота. 

Продукція Curaprox це:
- зубні щітки з запатентованою щетиною з поліестеру Curen®;
- зубні пасти на ферментній основі без SLS;
- інтердентальні йоржики з самою тонкою хірургічною сталлю в світі Cural®;
- засоби з хлоргексидином з системою ADS (Anti Discoloration System); 
- засоби по догляду за протезами.
Ми несемо в українську стоматологію інноваційні технології гігієни порожнини рота та 

впроваджуємо досягнення сучасних світових стандартів.

кУРаПРокС
коМПанія  

вул. Петрозаводська (вул. Гергія Кірпи) , 2-А офіс 512, 
м. Київ, 03035, Україна
Тел.: (044) 3311009, 
 (067) 5084778
e-mail: curaprox1@gmail.com
www.curaprox.com.ua
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компанія «Мед ексім» заснована в 2012 році.
Головними принципами роботи компанії «Мед ексім» є: інноваційність, якість і надійність 

обладнання, що постачається і технологій, ефективність і комплексність в оснащенні 
медичних установ, постійний зв’язок з клієнтом і бездоганне гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.

«Мед ексім» є представником ряду компаній зі світовим ім’ям: Esaote, Medispeс, 
Asclepion Laser Technologies, BeamMed, сIVCo. компанія має розвинену мережу 
регіональних представництв в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.

оперативність і терміни поставок гарантуються наявністю власних складських 
приміщень компанії.

МЕД ЕкСІМ
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. Назаровська, 1, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 2344828
Тел./Факс: (044) 2343628
e-mail: medexim@medexim.ua
www.medexim.com.ua
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НоРМакоМ
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю  
вироБниЧо-коМерційне  
ПіДПриЄМство

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

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

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

анестетики стоматологічні з документами та сертифікатами (ЛіценЗія № аГ 500901 
від 15.19.10 р.).

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

NORMACOM LTD.
PRoDUCTIoN & TRADE ENTERPRISE

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

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

Store № 3 
Utility first dental clinic, second floor,
24, Shevchenko Av., 
Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3674809
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роздрібний та гуртовий продаж стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання 
відомих світових та вітчизняних виробників (Dentsply, Voco, 3M, Kerr, Kulzer, Septodont, 
Meta та інші).

Доставка по Україні безкоштовна.

оДІССЕЙ-ДЕНт
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. Оранжерейна, 3 Е, оф. 101, 
м. Київ, 04112, Україна
Тел.: (044) 4533535,
 (067) 2882270,
 (095) 7593302,
 (098) 7243382,
 (050) 2426007
e-mail: odysseydent@ukr.net
www.odyssey-dent.3dn.ru
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окСІя
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

вул. Бажова, 1, оф. 32, 
м. Київ, 02100, Україна
Тел.: (044) 2041110, 5920063
Факс: (044) 5591097
e-mail: oxia@ukr.net

тов «оксія» пропонує широкий спектр найсучасніших високоякісних стоматологічних 
матеріалів, інструментів та обладнання, проводить консультації по їх використанню, а 
також пропонує гнучку систему знижок. Зручний варіант доставки продукції: по києву та 
київській області - доставка в день замовлення, по Україні - відправка в день отримання 
замовлення. Дилерам пропонуються дуже вигідні умови для співпраці.

тов «оксія» являється офіційним представником багатьох всесвітньо відомих 
компаній.

вони виробляють, композитні матеріали, склоіономерні цементи для пломбувания 
і прокладок, матеріали для тимчасового пломбування та фиксації, матеріали для 
відбілювання зубів та реставрації. всі матеріали мають се сертифікати. в цей перечень 
входять:

Strauss (ізраїль) – алмазні та твердосплавні бори різних видів;
Becht (німеччина) – паперові та гутаперчеві штифти, артикуляційний папір, профілактичні 

пасти, матеріали для постійного та тимчасового пломбування;
Hahnenkratt (німеччина) – дзеркала різних типів та розмірів, ручки до дзеркал, матриці 

фігурні та у деспенсері, скловолоконні, титанові та стальні штифти;
Favodent (німеччина) – тимчасові матеріали для фіксації, спрей для наконечників;
GAP (англія) – щіточки та головки для полірування;
Directa (Швеція) – стоматологічні інструменти;
Biodent (корея) -  карпульні та ендодонтичні голки Denject в повному асортименті;
Sacred (Пакістан) – стоматологічні терапевтичні та хірургічні інструменти та інструменти 

для зубних техніків;
zirc (сШа) – стоматологічні органайзери, підставки для борів та ендо інструментів;
Lares (сШа) – турбінні та мікромоторні високошвидкісні наконечники;
Ackerman (німеччина) – металеві штрипси адако різних розмірів та дисперсності;
Форма – внутрішньоканальні штифти та інструменти;
VoCo (німеччина) – композитні, прокладочні та склоіономерні матеріали;
Ardenia (виробництво німеччина) – композитні матеріали, склоіономерні та відбілюючі 

системи;
а також усе, що необхідно лікарю та техніку для повноцінної роботи та чудового 

результату.
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oxia, Ltd. offers wide spectrum of modern high-quality dental materials, instruments, and 
equipment, holds consultations on its using, and offers flexible discount system. Comfortable 
and fast delivery variants. Profitable conditions for dealers.

oxia, Ltd. is an official representative of such world leading companies:
They produce a wide range of products, such as, composite materials, glass ionomer cement 

to seal and gasket materials for temporary sealing and fixation materials for teeth whitening and 
restoration. All materials have CE certificate. List below includes:

Strauss (Israel) – diamond burs;
Becht (Germany) – paper and gutta-percha pins, articulating paper, prophylactic pastes, 

filling materials;
Hahnenkratt (Germany) – mirrors, matrixes, glass-fiber, titanium and steel pins;
Favodent (Germany) – temporary materials for fixing, spray for handpieces;
GAP (England) – brushes and heads for polishing;
Directa ( Sweden) – dental instruments;
Biodent (Korea) – carpool and endodontic Denject needles in full range;
Sacred (Pakistan) - dental therapy and surgical tools and instruments for dental 

technicians;
zirc (USA) - dental organizers, burses and endodontic instruments holders;
Lares (USA) - high-speed turbine and micromotor handpieces;
Ackerman (Germany) – Adaco metal strips of different sizes and dispersion;
Forma - intracanal pins and a variety of tools; 
VoCo (Germany) – composite, liner and glasslonomer materials;
Ardenia (produced in Germany) – composite materials, glass ionomer cement and whitening 

systems;
And all that dentist and dental technical need for their work and excellent result.

OXIA

off. 32, 1, Bazhova St.,
02100, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2041110, 5920063
Fax: +380 44 5591097
e-mail: oxia@ukr.net
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окСоМат-аН
товариство З оБМеженою  
вIДПовIДаЛьнIстю

вул. Межигірська, 43, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4173118, 4172095, 4174339
Тел./Факс: (044) 4517516, 5255844
e-mail: oksomat.an@gmail.com

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

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

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

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

для шинування «інфібра»;
Dental Composite (великобританія): освіжувачі порожнини рота;
Horico (німеччина):стоматологічні штрипси;
Humanchemie (німеччина): апарат та матеріали для Депофорезу® і глибокого фторування;
NAIS (Болгарія): поліри стоматологічні;
Nordiska Dental (Швеція): кальцевмісна прокладка каласепт і каласепт Плюс, прокладочний 

матеріал ана Лайнер, наногібридний композит нанозит, протравлюючий гель AнA, нобетек (унікальна 
хірургічна пов’язка), ана 2000 (амальгама);

oralcare, H2ofloss: оральні іригатори.
Polydentia S.A. (Швейцарія): щитки для захисту обличчя, клинки, матриці, полірувальні смужки;
Premier Dental (сШа): RC-Prep (гель для хіміко-механічної обробки каналів) імплант-цемент, паста 

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

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

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

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

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

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

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

ANA Single Bond, ANA Etching Gel, Nobetec zoE-cement, amalgam ANA 2000;
oralcare, H2ofloss: oral irrigators.
Polydentia S.A. (Switzerland): shields, matrices, wedges;
Premier Dental (USA): RC-Prep, Implant-Cement, Traxodent (retraction paste),  core build-up 

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

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

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

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

OKSOMAT-AN

43, Mezhygirs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4173118, 4172095, 4174339
Phone/Fax: +380 44 4517516, 5255844
e-mail: oksomat.an@gmail.com
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оПтІМа

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

офіційний дистриб’ютор всесвітньовідомих фірм виробників: 
DEGUDENT (німеччина) - кераміка, сплави;
NTI (німеччина) - бори алмазні, твс; фрези твс, диски алмазні, поліри; 
D+z (німеччина) - бори алмазні, твс; фрези твс; 
SCHULER DENTAL (німеччина) - віск зуботехнічний;
ARGEN (сШа)- сплави золотовмісні; 
SCHUTz DENTAL (німеччина) - пластмаси, фотополімерний матеріал - CAPo HIBRID, 

система відбілювання - BLEACH N SMILE, технічний композит -  DIALoG;
CEKA (італія) - аттачменти, штифти беззольні;
MERz DENTAL (німеччина) - зуби акрилові; 
DEGUSSA NEY (сШа) - печі для кераміки CENTURIoN, муфельні печі VULCAN;
LUKADENT (німеччина) – ливарки;
MEGADENTAL (німеччина) - артикулятори, матеріали для дублювання (силікони, 

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

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

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

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

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

OPTIMA

3, Stepanchenko St.,
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3930334(35
Phone/Fax: +380 44 3930336
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ПаллаДа ПлЮС
Приватна ЛаБораторія

вул. Воробйова, 5, 
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7545868, 7545858
 (095) 4735945,
 (093) 9394731, 
 (066) 1450353,
 (096) 5768766
www.palladaplus.com

CAD / CAM центр та зуботехнічна лабораторія «Паллада плюс»
Підприємство «Паллада плюс», як зуботехнічна лабораторія була заснована в 1997 році 

двома техніками вищої категорії поштовх Леонідом Григоровичем і Майстренко андрієм 
анатолійовичем.

За минулий період лабораторія «Паллада плюс» привезла і впровадила ряд технологій: 
пресована кераміка Emax, гальванопластика Viland, впровадження CAD / CAM технологій 
для фрезерування цирконію, виготовлення каркасів за технологією лазерного спіканья, 
міждисциплінарний підхід професора славічека (австрія), присвячений оклюзії зубів. Понад  
40 високопрофесійних співробітників та  використання найкращих матеріалів, дозволяють 
нам виконувати роботи любого рівня складності.
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ПРогРЕт
наУково-вироБниЧа ФірМа  
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. Ю.Липи, 20, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2272346 (Сервіс-центр)
Тел./Факс: (032) 2407020, 2316346
e-mail: office@progret.com.ua
www.progret.com.ua

виробництво медичного обладнання:
- вакуумні печі термодент т04 і т05 для відпалу металокераміки;
- вакуумні печі термодент т06, т07,T04М і т05М для відпалу металокераміки і 

виготовлення безметалевої кераміки;
- вакуумні прес-печі термодент тП01 і тП02 для відпалу металокераміки, безметалевої 

кераміки і пресування керамічних коронок;
- муфельні печі МП60, МП-62, МПМ-02, МП-70;
- програмний регулятор температури  Пр04;
- цифрова воскотопка з шпателем вШ02;
- цифровий шпатель S2-01;
- фотополімеризаційно-термічна піч Фт01 для екстраоральної полімеризації світлом і 

теплом - коронок та мостовидних протезів з композитних матеріалів ESTENIA.
ремонт медичного обладнання вітчизняного та імпортного виробництва.
Безкоштовна служба доставки замовлень в межах України.



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

��

EXHIBITORS

The company produces medical equipment:
- THERMoDENT T04 and T05 vacuum furnaces for porcelain firing;
- THERMoDENT т06, т07, T04М and T05М vacuum furnaces for porcelain firing and making 

metal-free ceramic;
- THERMoDENT TP01 and TP02 vacuum press furnaces for porcelain firing, making metal-

free ceramic and for pressing ceramic crowns;
- MP60 and MP62 burnout furnaces;
- PR03, PR04 and R012 programmed heating controllers;
- VS01 digital wax pre-heating unit with electric waxknife;
- FT01 photopolymerization-and-thermal furnace for extra-oral polymerization of crowns and 

bridges by light and thermal processes using ESTENIA TM composite materials.
The company offers free delivery within Ukraine.
Also we offer repair of medical equipment both of domestic and import production.

PROGRET LTD.
RESEARCh-AND-pRODUCTION COMpANY

20, Yu. Lypa St.,
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2272346 (Service-Centre)
Phone/Fax: +380 32 2407020, 2316346
e-mail: office@progret.com.ua
www.progret.com.ua
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РІа-МЕД

пр. Чорновола, 42, оф. 305, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (067) 4092824,
 (096) 7590373
e-mail: riamed.torg@gmail.com

вул. Народна, 10/6,
м. Стрий, 82402, Україна

ріа-МеД – це міжнародна компанія, яка представлена на ринку України, Польщі та 
Чехії, заснована в 2014 році. 

сфера діяльності: роздрібна та оптова торгівля стоматологічними матеріалами.
ріа-МеД – ЄДиний екскЛюЗивний ПреДставник компанії Prevest DenPro, в 

Україні та Польщі.
Prevest  Den Pro – це повний асортимент стоматологічних матеріалів, а саме: цементи, 

композити, тимчасові матеріали, полірувальні пасти, гемостатики, прокладки, відбиткові 
матеріали, покрівельні лаки і т.д.

ріа-МеД – власник реєстраційного свідоцтва на продукцію Prevest DenPro, затвердженого 
МоЗ України.

ріа-МеД – власник торгової марки Prevest DenPro.
ріа-МеД – ЄДиний екскЛюЗивний ПреДставник компанії SAFEMED в Україні. 
SAFEMAD – відомий в світі виробник, нітрилових рукавиць (Effect PF Blue, Safe Hand, 

Safedent, Safe Hand coat) та латексних рукавиць (Premier PF).
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RIA-MED is an International Company, represented in Ukraine, Poland and the Czech 
Republic and it was founded in 2014.

Area: retail and wholesale dental materials.
RIA-MED is an exclusive representative of the company Prevest DenPro, in Ukraine and 

Poand.
Prevest Den Pro is a full range of dental materials, cements, composites, temporary materials, 

polishing paste, hemostatics, impression materials, roof coatings, etc.
RIA-MED is the holder of the registration certificate for products Prevest DenPro, approved 

by the Ministry of Health of Ukraine.
RIA-MED is the owner of the trademark Prevest DenPro.
RIA-MED is an exclusive representative of the company SAFEMED in Ukraine.
SAFEMAD - World-renowned manufacturer nitrile gloves (Effect PF Blue, Safe Hand, 

Safedent, Safe Hand coat) and latex gloves (Premier PF).

RIA-MED

42, Chornovil Аv., 
79058, Lviv , Ukraine
Phone: +380 67 4092824,
 +380 96 7590373
e-mail: riamed.torg@gmail.com

10, Narodna St., off. 6,
82402, Stryi, Ukraine
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РоялІНтЕгРаЦІя
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. 192-а Садова, буд. 31,
м. Київ, 02088, Україна
Тел.: (044) 3627886,
 (050) 4040686
Тел./Факс: (044) 5381786
http://royal.co.ua

це нова компанія заснована на базі існуючих підприємств, основним видом діяльності 
якої є впровадження власних продуктів на ринку медичних інформаційних систем.

компанія створена для роботи над великими проектами у великих лікувальних 
установах. на даному етапі планується робота з декількома гідними клієнтами. в результаті 
застосування наших підходів навіть у найскладніших проектах використання про-грамного 
забезпечення стає таким простим і приємним, як прогулянка з коханою лю-диною в 
парку.
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It’s a new company created on base of some famous companies, the main activity of which 
is development and implementation of medical information systems. Company created to work 
with big projects in the huge medical hospitals. In the beginning, we plan to work with some 
worthy clients. In result ours work, even the hardest project, will become simple and easy like 
a walk with a loved one

ROYAL INTEGRATION LTD

192-th Sadova str. h. 31, 
02088, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3627886,
 +380 50 4040686
Phone/Fax: +380 44 5381786
http://royal.co.ua
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СагаДЕНт
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

Харківське шосе, 48 , 
м. Київ, 02160, Україна
Тел.: (044) 2925642,
 (096) 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua

- ендодонтична технологія Endo-Express & SafeSiders (від Dr.Alan Deutsch, EDS, сШа) 
на основі пласких інструментів з reciproc коливанням і спеціального ендодонтичного 
наконечника. Проводяться постійні навчальні майстер-класи. Є можливість замовити 
стартовий набір елементів технології для апробації на 1 тиждень безкоштовно.

- виробництво та реалізація фотополімерного матеріалу в асортименті Sagen Balance на 
основі високоякісної сировини з Германії. Є можливість замовити пробний набір матеріалу 
безкоштовно.

- Представництво широкого асортименту ендодонтичних та алмазних інструментів в 
оригіналі (MANI, японія).

- ексклюзивне представництво усього асортименту базисних і облицювальних матеріалів 
сімейства Villacryl (zHERMACK , італія-Польща).

- Представництво широкого асортименту алмазних та твердосплавних бурів для обробки 
та розрізання (Prima Dental Group, англія).

- ортодонтична програма інструментів та матеріалів (MoRELLI).
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Manufacturing and sales of dental light-curing materials under name Sagen Balance based 
on raw materials from Germany. The exclusive distribution in Ukraine of endodontics from 
EDS company (USA) as well as basic and facing materials from zHERMACK company (Italy-
Poland).

SAGADENT LTD.

48 Kharkivsyke shosse, 
02160, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2925642, 
 +380 96 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

торгівля стоматологічним , зуботехнічним обладнанням та  інструментарієм.
турбінні приставки, портативні бормашини виробництва корея, запчастини до них.
турбінні та мікромоторні наконечники, пневматичні та електричні мікромотори.
електрошпателі та воскотопки.
в асортименті лабораторний посуд.
великий вибір полірувальних щіточок для стоматологів та зубних техніків.
Гарантійне та післягарантійне обслуговування.

СатВа-СЕРВІС
БУДнік с.П., Приватний ПіДПриЄМець

вул. Чистяківська, 23, м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (044) 3611060, 
 (050) 3117080,
 (067) 7507572,
 (0970 7909670
Тел./Факс: (044) 2053651
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СВД тРЕЙДІНг
товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю

вул. Сокальського,1, оф. 27, 
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (044)4689663
Тел./Факс: (044) 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм 
– виробників:

ỜờDENT;
Бори і фрези (лікарські та лабораторні), німеччина;
DENTAL MAPKET;
стоматологічний  інструмент, італія.
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Wholesale and retail sales of dental products from our partner companies - 
manufacturers:

ỜờDENT;
Drills and cutters (medical and laboratory), Germany;
DENTAL MARKET;
Accessories, impression trays, surgical instruments, Italy.

SVD TRADING LTD.

Of. 27, 1, Sokal’skogo St., 
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 444689663
Phone/Fax: +380 44 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net
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СЕНСтРЕЙД
тов

вул. Волинська, 60, 
м. Київ, 01151, Україна
Тел.: (044) 2218554, 3310722
Факс: (044) 2458136
www.dentmarket.com.ua,
www.fgm-ukraine.com

FGM – бразильський лідер по професійному та домашньому відбілюванню, визнаний 
в 70-ти країнах світу. виробник високоякісних фотополімерних композитів opallis, Llis, 
пломбувальних та фіксіційних цементів, лікувальних матеріалів.

Lascod – відомий за найкращою у світі відбитковою альгінатною масою - Kromopan. 
нашою компанією також представлений C-силікон Silaxil, A-силікон Ghenesyl, високоякісні 
гіпси та цементи.

Skydent – якісна стоматологічна рентгенплівка D та E класу.
SoCo – стоматологічні наконечники та комплектуючі до них.
Denjoy – фотополімеризатори, апекслокатори, ендодонтичні мотори, пульптестери, 

обтуратори для гуттаперчі.
Deka – паперові та гутаперчеві штифти.
Vortex – артикуляційний папір та гумові листи для коффердам систем. 
HurriCaine® – препарати для місцевої анестезії.
тор вМ – матриці та шліфувальні матеріали.
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FGM – Brazilian leader of professional and home whitening, well known in 70 countries. 
Manufacturer of high quality light cure composites opallis and Llis, filling and fixing cements, 
and treatments.

Lascod – famous for the best in the world alginate impressing material - Kromopan. Also our 
company presents C-Silicon Silaxil, A-Silicon Ghenesyl, high quality plasters and cements.

Skydent – high quality dental films D-Speed and E-Speed.
SoCo – dental handpieces and spare parts.
Denjoy – LED curing lights, apexlocators, endo motors, pulptesters, gutta percha 

obturators.
Deka – paper and guttapercha points.
Vortex – articulation paper and dental dams.
HurriCaine® – topical anaesthetic materials.
ToR VM – matrices and polishers.

60, Volyns’ka St., 01151, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2218554, +380 44 3310722
Fax: +380 44 2458136
www.dentmarket.com.ua,
www.fgm-ukraine.com

SENSTRAD LTD.
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СПоФа ДЕНтал а.С.
Чеська ресПУБЛіка. ПреДставництво в Україні

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

Матеріали для терапевтичної та ортопедичної стоматології.
офіційні дилери представництва «Spofa-Dental a.s.» в Україні:
«Укр-Медмаркет» тел.: (044) 2387225 (або 26)
«регард»  тел.: (057) 7032342
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry.
official dealers of «Spofa-Dental a.s.» in Ukraine: 
«UKR-MEDMARKET» Phone/Fax: +380 44 2387225 (or 26)
«REGARD»   Phone/Fax: +380 57 7032342

SPOFA DENTAL A.S.
CzECH REPUBLIC. REPRESENTATIoN IN UKRAINE

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



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2016 • Galician Exposition • Lvіv

16

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

СтаМІл
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю

а/с 52, м. Київ, 02132, Україна
Тел./Факс: (044) 5739730, 5739760 (Роздрібний відділ),
 (044) 5739878, 2281867 (Дилерський відділ)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua

Лук’янівське відділення:
вул. Бердичівська, 1
м. Київ, 04116, Україна
Тел. /факс: (044) 2270755, 2281869

Дентальне Депо компанії «стаМіЛ» – офіційно та ексклюзивно представляє компанії: 
Ultradent (сШа), JenDental LLC (сШа), DS Dental (Швейцарія), GlassPan(сШа), Dentium 
(корея), тор (росія). офіційний дилер компаній: 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco. 

Дентальне Депо компанії «стаМіЛ» здійснює поставки стоматологічного обладнання, 
матеріалів та аксесуарів провідних фірм-виробників: Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, 
Alpha-Beta, владМива, Spofa-Dental, Mani,  BoDE та інших. 

ексклюзивно представляє в Україні продукцію американо-українського сП «ДженДентал 
Україна» (торгова марка „елітек-тМ»): порцелянову масу для метало-керамічного 
протезування «Ультропалин», вакуумну піч для відпалу металокераміки (третього покоління) 
«Faort-Platinum-128», піскометний апарат «Ultra-Blast Xtrim»,  зуботехнічні електрошпателі 
«Master-Term» та „Digi-Term 1», цифрову воскотопку з електрошпателем «Digi-Wax 3», 
вакуумний формувач кап «Ultraform» та світлодіодні фотополімерізатор «Lumeon-GP». 

За більш ніж два десятиріччя свого існування, навчальний центр компанії «стаМіЛ» 
розширив пакет спеціалізованого навчання стоматологів і зубних техніків. на цей час 
проводяться теоретично-практичні курси з наступних питань: відбілювання, естетична 
реставрація, ендодонтія, волоконні технології, пародонтологія, гнатологія, профілактика, 
хірургія, правові аспекти та психологія в стоматології, використання металокерамічних 
мас, остеопластичні матеріали та технології та ін. 

компанія „стаМіЛ» організує та проводить семінари, конференції та майстер-класи як 
на Україні так і за її межами. 

компанія «стаМіЛ» видає періодичний спеціалізований журнал „Дента-Бліц», який 
містить інформацію про передові дентальні технології та матеріали, клінічні випадки, 
семінари, лекції, конференції, виставки, тощо. журнал „Дента-Бліц» безкоштовно 
отримають поштою більше 4000 стоматологів. 

компанія „стаМіЛ» це: виробництво, розробка та досліди; стоматологічне обладнання 
та матеріали; спеціалізоване видання та навчання. 

стаМіЛ – ваШ Партнер в стоМатоЛоГії. 
відвідайте наш сайт: www.stamil.ua
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Dental Depot of «STAMIL» CoMPANY is an official and exclusive representative of the following 
companies: Ultradent (USA), JenDental LLC (USA), DS Dental (Switzerland), Dentium (Korea), ToP 
(Russia). It is also an authorized distributor of such companies as 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco, 
GlasSpan. 

Dental Depot of «STAMIL» CoMPANY supplies materials, dental equipment and accessories 
manufactured by Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, Alfa-Beta, VladMiva, Spofa-Dental, Dentsply, Maillefer, 
Mani, BoDE and others. 

The Depot exclusively represents in Ukraine the following products, manufactured by American-
Ukrainian Joint Enterprise «JenDental Ukraine» ( TM « Elitek-TM»):

«Ultropaline» – ceramic mass for fused-to-metal dental prosthesis;
«Faort-Platinum-128» – vacuum microprocessor furnace for dental porcelain burning (the  third 

generation);
«Ultra-Blast Xtrim» – sand-blasting machine;
«Master-Term» and «Digi-Term-1» – electrospatula for wax modelling;
«Digi-Wax 3» – electrospatula for wax modelling and digital dipping pot;
«Ultraform» – vacuum tray former:
«Lumeon-GP» – LED curing light unit used for the polymerization of dental materials. 
Educational Centre of «STAMIL» CoMPANY has greatly enlarged the program of special education for 

dentists and dental laboratory technicians for the last nine years. In the current period Educational Centre 
organizes and performs the following theoretical and practical courses: Bleaching, Esthetical Restoration, 
Endodontics, Parodonthology, Gnathology, Prophylaxis, Surgery, Aspects of Law in Dentistry, Composits, 
ostheoplastic materials and technology etc. 

«STAMIL» CoMPANY constantly organizes seminars, conferences and master-classes in Ukraine 
and abroad. 

«STAMIL» is a publisher of a scientific magazine – «Denta-Blitz», which provides information about the 
up-to-date dental technologies and materials, clinical cases, seminars, lectures, conferences, exhibitions 
etc. 

More then 4000 dentists receive «Denta- Blitz» magazine free of charge by mail. 
«STAMIL» CoMPANY – manufacturing, development and researches, dental equipment and materials, 

special education and dental magazine. 
STAMIL IS YoUR PARTNER IN DENTISTRY. 
Visit our web site: www.stamil.ua

STAMIL COMPANY

mail box 52, 02132, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:  +380 44 5739730, 5739760,
 +380 44 5739878, 2281867
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua

For letters – Office Lukyanivka:
1, Berdychivska str., 
04116, Kyiv, Ukraine. 
Phone/Fax: +380 44 2270755, 2281869
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СтоМатолог-Ж
товариство З оБМеженою  
віДПовіДаЛьністю вироБниЧо-коМерційна  
ФірМа

вул. Ш.Руставелі, 27 А,  
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: (044) 5319891
Тел./Факс: (044) 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua

Фірма «стоматолог-ж» займається гуртовою та роздрібною торгівлею стоматологічним 
обладнанням, інструментарієм, матеріалами та дезінфікуючими засобами провідних 
компаній світу для комплексного забезпечення клінік, приватних кабінетів та зуботехнічних 
лабораторій.

стабільно працює на ринку стоматології України вже понад 20 років і є офіційним 
представником наступних фірм: 

Chiromega s.r.o. (словаччина) – виробник стоматологічних установок Chiromega;
Медіпрогрес (словаччина) – виробник новітнього покоління стоматологічних установок 

серії Хірадент (Практік, Міні);
BMS Dental Srl  (італія) – виробник парових стерилізаторів (автоклавів);
Dental Market srl (італія) – виробник стоматологічних матеріалів та інструментарію; 
«т-Мед» (росія, м. серпухов) – виробник стоматологічної техніки: турбінних та 

мікромоторних наконечників, пневматичних і електричних мікромоторів, портативних 
бормашин;

юнідеза-оді (іспанія) – виробник високоякісних акрилових зубів.
Діє гнучка система знижок для постійних та гуртових покупців.
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Stomatolog-G LLC practices wholesale and retail trading of dental equipment, tools, materials 
and disinfectant agents of the world’s prominent companies for complex supply of clinics, private 
dentists’ offices and dental laboratories.

The firm has been on the dental market of Ukraine for more than 20 years and is an official 
representative of the companies as follows:

Chiromega s.r.o. (Slovak Republic) – manufacturer of the Chiromega dental units; 
Mediprogres (Slovak Republic) – manufacturer of the new generation dental units, the 

Hiradent series (Practic, Mini);
BMS Dental Srl (Italy) – autoclaves manufacturer; 
Dental Market srl (Italy) – dental materials and tools manufacturer;
«T-Med» (Russia, Serpuhov) – manufacturer of the dental technical equipment, namely: 

air-turbine and micromotor handpieces, pneumatic and electric micromotors, portable dental 
drilling machines;

Unidesa-odi (Spain) – high-quality acryl teeth manufacturer.
There is a flexible discount system for regular customers and wholesale buyers

STOMATOLOG-G
INDUSTRIAL & CoMMERCIAL FIRM LLC

27, Sh. Rustaveli St., 
01033, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5319891
Phone/Fax: +380 44 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua
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У-ІМПл
тов

б-р Лесі Українки, 23 а, оф. 3, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (067) 4063199
Тел./Факс: (044) 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

U-implSwitzerlandGmbH
Aarbergstrasse 107aCH-2502 Biel
Phone/Fax: +41(0)32 323 01 88

Українсько-Швейцарська компанія «У-іМПЛ» – лідер українського ринку дентальних 
імплантатів, має 25-ти річний досвід виробництва і продажу імплантатів та інструментів для 
стоматологічної імплантації. компанія упевнено займає перші позиції на європейському 
ринку стоматологічних імплантатів. центральний офіс компанії знаходиться в м. Біль 
Швейцарія.
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Ukraine- Swisscompany”U-IMPL» - the leader ofUkrainianmarketof dentalimplants,has 
25 years of experienceof production andsaleof implants andinstrumentsfordentalimplants. 
The companyconfidently takesthe first positionin the European marketdentalimplants.The 
centraloffice is locatedin the cityBiel,Switzerland

U-IMPL  LTD

app.3, 23-A Lesya Ukrayinka Blvd, 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4063199
Phone/Fax: +380 44 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

U-implSwitzerland GmbH
Aarbergstrasse 107a CH-2502 Biel
Phone/Fax: +41(0)32 323 01 88
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ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» спеціалізується на гуртовій та роздрібній торгівлі 
стоматологічним та медичним обладнанням, витратними матеріалами в галузі стоматології 
та загальної медицини, на ремонті та технічному обслуговуванні медичного обладнання. 
Усі матеріали та обладнання поступають на склади фірми безпосередньо від виробника. 
Фірма обслуговується сервісними інженерами, які навчалися на заводах-виробниках.

основними клієнтами ПП «Фірми «Укр-Медмаркет» та тов «Медмаркет рітейл Груп» 
є великі державні лікарні, урядові лікувальні заклади, санаторії та оздоровчі центри, 
регіональні лікарні, а також приватні стоматологічні кабінети.

Підприємство має філії в таких містах:
київ,  Дніпропетровськ, одеса, Херсон, Мелітополь, кіровоград, кривий ріг, Запоріжжя,  

Харків, Луцьк, Миколаїв, Чернівці, Iвано-Франкiвськ, Полтава, вінниця, суми, рівне,  
Хмельницький, Луганськ, Ужгород, Черкаси, житомир, тернопiль, а також інтернет-магазин 
на сайті www.kmm.com.ua

УкР-МЕДМаРкЕт
МеДМаркет рIтейЛ ГрУП

Головний oфіс:
пр. Перемоги 9/47, Торгово-медичний центр «Медтехніка» , 
м. Київ, 01135, Україна
Тел.: (044) 5904558 (багатоканальний)
e-mail: m14@kmm.com.ua

Філія в Івано-Франківську:
вул. Бельведерська, 25
м. Івано-Франківськ, Україна
Тел.: (0342) 751240,
 (050) 3931830
e-mail: m15@kmm.com.ua
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UKR-MEDMARKET
MEDMARKET RETAIL GRoUP

Main office:
Off. 47, 9 Peremogy Ave., Shopping and medical center «Medtechnika», 
01135, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5904558 
e-mail: m14@kmm.com.ua

Private Co Ukr-Medmarket Firm are specializes on wholesale trade and retail of dental and 
medical equipment and materials, its repair and technical servicing. All materials and equipment 
are supplied directly by companies-producers. It is serviced by the service engineers, trained 
on a factory-producer.

Large state hospitals, governmental medical establishments, sanatoriums and health 
centers, regional hospitals and private dental cabinets are the basic clients of the Private Co 
Ukr-Medmarket Firm, «Medmarket Retail Group», LLC .

A firm has branches in such cities as:
Kyiv, Dnipropetrovs’k, odesa, Kherson, Melitopol, Kirovograd, Kryvyi Rig, zaporizhhia, 

Kharkiv, Luts’k, Mykolaiv, Chernivts, Ivano-Frankivs’k, Vinnitsa, Sumi, Khmelnitsky, Lugansk, 
Uzhgorod, Cherkassy, Rivne, zhitomir, Ternopil, and internet shop on www.kmm.com.ua
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Перший клубний стоматологічній журнал для практикуючого стоматолога. Усе 
включено!

Лише практика! Максимум візуалізації — мінімум «води».
Щомісяця ви отримуєте більше ніж 70 повнокольорових сторінок багатопрофільної 

ексклюзивної інформації.
Запрошуємо до ДеHтакЛУБУ!

��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ

ДЕНтаклУБ
жУрнаЛ

а/с 10302, м. Харків, 61023, Україна
Тел.: (050) 3009133,
 (098) 7847348
Тел/факс: (057) 7140114, 7015051
e-mail: dentaclub@mail.ru
www.dentaclub.com.ua
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DENTACLUB
MAGAZINE

P.box 10302, 61023, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 3009133,
 +380 98 7847348
Phone/fax: +380 57 7140114, 7015051
e-mail: dentaclub@mail.ru
www.dentaclub.com.ua

First club dental magazine for dentists. Everything included!
Just practice! More visualization and minimum useless information.
Every month you receive more than 70 full color pages of exclusive multi-media.
Welcome to DENTACLUB!
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стоматологічний портал, що об’єднує новини та статті від виробників, стоматологічні 
оголошення, анонси подій та акційні пропозиції для стоматологів та зубних техників, 
стоматологічний попит. Портал дає можливість співставити та проаналізувати стоматологічні 
товари та послуги, вибрати пропозицію, встановити контакти з постачальниками/
виробниками в Україні, бути в курсі новинок стоматології. 

НаВІгатоР СтоМатологІї – NAVISTOM.COM

вул. Срібнокільська, 20, кімн. 306
02095, Київ, Україна
Тел./факс: (044) 5739773
e-mail: navistom@navistom.com
www.navistom.com��

УЧаСНИкИ ВИСтаВкИ
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Dental portal that combines news and articles from the manufacturers, dental ad, 
announcements of events and special offers for dentists and dental technicians, the dental 
demand. The portal provides an opportunity to compare and analyze dental products and 
services, select the proposal, contact with suppliers/manufacturers in Ukraine, to keep abreast 
of new products dentistry.

NAVISTOM.COM

Kyiv, 02095, Ukraine
Srsbnokilska St., bld. 20, apt. 306
Phone/Fax: +380 44 5739773
e-mail: navistom@navistom.com
www.navistom.com
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

СтОМатОЛОгіЧНе та МедиЧНе ОБЛадНаННЯ: 
STOMADENT SK S.R.O. ......................................................................................... 37 ....172
а ДЕНт оФіційний та екскЛюЗивний ПреДставник  
 в Україні коМПанії «аркона» ..................................................................... 38 ....176
БоЙко Е.В. ФоП .................................................................................................... 42 ....180
ВІола МЕДтЕХНІка товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 36 ....183
ДЕНтал ДЕПо товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ........ 39 ....192
ІВоДЕНт товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ................... 14 ....198
кМІз УкРаїНа  торГовій ДіМ оФіційний ПреДставник  
 каЗанськоГо МеДико-інстрУМентаЛьноГо ЗавоДУ  
 ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство .............................................................................. 50 ....204
кРІСтаР ГрУПа коМПаній .................................................................................... 7 ....206
МЕД ЕкСІМ товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .............. 25 ....209
ПРогРЕт наУково-вироБниЧа ФірМа товариство  
 З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .......................................................... 22 ....220
СтаМІл товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ..................... 16 ....235
УкР-МЕДМаРкЕт МеДМаркет рIтейЛ ГрУП ................................................. 10 ....241

СтОМатОЛОгіЧНі ВитРатНі МатеРіаЛи, іНСтРуМеНти: 
COSTA ....................................................................................................................... 31 ....165
KERR Швейцарія ПреДставництво в Україні ........................................... 6 ....167
KING WEST MEDICAL  (кІНг ВЕСт МЕДІкЕл) .................................................. 34 ....169
MICRO-NX CO .......................................................................................................... 31 ....170
SYBRONENDO сШа ПреДставництво в Україні ......................................... 6 ....174
а ДЕНт оФіційний та екскЛюЗивний ПреДставник  
 в Україні коМПанії «аркона» ..................................................................... 38 ....176
БоЙко Е.В. ФоП .................................................................................................... 42 ....180
ВЕРШИНа товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .................11 ....181
ВІола МЕДтЕХНІка товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ......................................................................................... 36 ....183
галЕС ....................................................................................................................... 45 ....187
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

ДЕкСЕлЬ ФаРМа ПреДставництво в Україні: ДексеЛь ФарМа  
 МаркетинГ ЛтД ............................................................................................... 43 ....189
ДЕНтал ДЕПо заПоРІЖЖя товариство З оБМеженою  
 віДПовіДаЛьністю ........................................................................................... 3 ....194
ДЕНтСтал Н товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ........... 12 ....196
ІВоДЕНт товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ................... 14 ....198
ІлтаМЕД коМПанія, тЗов оФіційний ПреДставник ФірМи  
 THIENEL DENTAL (ніМеЧЧина)  ....................................................................... 20 ....200
ІтЕРУМ ДЕНтал ІМПлаНтС ................................................................................ 51 ....201
кВаДРо-М Приватне ПіДПриЄМство ........................................................... 27 ....203
кМІз УкРаїНа  торГовій ДіМ оФіційний ПреДставник  
 каЗанськоГо МеДико-інстрУМентаЛьноГо ЗавоДУ  
 ДоЧірнЄ ПіДПриЄМство .............................................................................. 50 ....204
кРИЖаНоВСЬка Н.В. Приватний ПіДПриЄМець ...................................... 53 ....205
кРІСтаР ГрУПа коМПаній .................................................................................... 7 ....206
кУРаПРокС коМПанія   ...................................................................................... 33 ....208
НоРМакоМ товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю  
 вироБниЧо-коМерційне ПіДПриЄМство ............................................. 52 ....210
оДІССЕЙ-ДЕНт товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ....... 17 ....212
окСІя товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ........................ 41 ....213
окСоМат-аН товариство З оБМеженою вIДПовIДаЛьнIстю .......... 29 ....215
оПтІМа ..................................................................................................................... 23 ....217
ПаллаДа ПлЮС Приватна ЛаБораторія ................................................... 54 ....219
РІа-МЕД .................................................................................................................... 13 ....222
СагаДЕНт товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ............... 35 ....226
СатВа-СЕРВІС БУДнік с.П., Приватний ПіДПриЄМець ........................... 48 ....228
СВД тРЕЙДІНг товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю .......... 2 ....229
СПоФа ДЕНтал а.С. Чеська ресПУБЛіка. ПреДставництво  
 в Україні ............................................................................................................... 6 ....233
СтаМІл товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ..................... 16 ....235
СтоМатолог-Ж товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю  
 вироБниЧо-коМерційна ФірМа ................................................................. 1 ....237
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ПЕРЕлІк УЧаСНИкІВ 
за тЕМатИЧНИМИ РозДІлаМИ

№СтеНдA №СтОРіНки

У-ІМПл ...................................................................................................................... 28 ....239
УкР-МЕДМаРкЕт МеДМаркет рIтейЛ ГрУП ................................................. 10 ....241

iT-техНОЛОгії: 
ДЕкСЕлЬ ФаРМа ПреДставництво в Україні: ДексеЛь ФарМа  
 МаркетинГ ЛтД ............................................................................................... 43 ....189
РоялІНтЕгРаЦІя товариство З оБМеженою віДПовіДаЛьністю ... 18 ....224

СПец. зМі:
галДЕНт виДавництво .................................................................................... 47 ....185
ДЕНт аРт виДавництво. Приватне ПіДПриЄМство ............................. 46 ....190
ДЕНтаклУБ жУрнаЛ ........................................................................................... 58 ....243
НаВІгатоР СтоМатологІї – NAVISTOM.COM ............................................... 57 ....245
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№СтеНдA №СтОРіНки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

deNTAL ANd MediCAL APPLiANCeS:
STOMADENT SK S.R.O. ......................................................................................... 37 ....173
A DENT OFFICIAL REpRESENTATIVE COMpANY OF ARCONA  
 IN UKRAINE ......................................................................................................... 38 ....177
VIOLA MEDTECHNIKA LTD. .................................................................................. 36 ....184
DENTAL DEPO LTD ................................................................................................. 39 ....193
IVODENT  LTD .......................................................................................................... 14 ....199
KRISTAR GROUp OF COMpANIES ........................................................................ 7 ....207
PROGRET LTD. RESEARCh-AND-pRODUCTION COMpANY .......................... 22 ....221
STAMIL COMpANY .................................................................................................. 16 ....236
UKR-MEDMARKET MEDMARKET RETAIL GRoUP ............................................ 10 ....242

deNTAL exPeNSe MATeRiALS, iNSTRuMeNTS:
COSTA ....................................................................................................................... 31 ....166
KERR SWITzERLAND REPRESENTATIoN IN UKRAINE ..................................... 6 ....168
MICRO-NX CO .......................................................................................................... 31 ....171
SYBRONENDO USA REPRESENTATIoN IN UKRAINE ........................................ 6 ....175
A DENT OFFICIAL REpRESENTATIVE COMpANY OF ARCONA  
 IN UKRAINE ......................................................................................................... 38 ....177
VIOLA MEDTECHNIKA LTD. .................................................................................. 36 ....184
GALES....................................................................................................................... 45 ....188
DENTAL-DEPO zAPORIzHzHYA LTD .................................................................... 3 ....195
DENTSTAL N LLC .................................................................................................... 12 ....197
IVODENT  LTD .......................................................................................................... 14 ....199
ITERUM DENTAL IMPLANTS ................................................................................. 51 ....202
KRISTAR GROUp OF COMpANIES ........................................................................ 7 ....207
NORMACOM LTD. PRoDUCTIoN & TRADE ENTERPRISE............................... 52 .... 211
OKSOMAT-AN .......................................................................................................... 29 ....216
OPTIMA ..................................................................................................................... 23 ....218
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№СтеНдA №СтОРіНки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

RIA-MED ................................................................................................................... 13 ....223
SAGADENT LTD. ..................................................................................................... 35 ....227
SVD TRADING LTD. .................................................................................................. 2 ....230
STAMIL COMpANY .................................................................................................. 16 ....236
STOMATOLOG-G INDUSTRIAL & CoMMERCIAL FIRM LLC ............................... 1 ....238
U-IMPL  LTD ............................................................................................................. 28 ....240
UKR-MEDMARKET MEDMARKET RETAIL GRoUP ............................................ 10 ....242

iT-TeCHNOLOgieS:
ROYAL INTEGRATION LTD .................................................................................... 18 .....225

SPeCiAL MASS MediA:
GALDENT pUBLIShING hOUSE ........................................................................... 47 ....186
DENT ART PUBLISHING HoUSE. PRIVATE ENTERPRISE ............................... 46 ....191
DENTACLUB MAGAZINE ....................................................................................... 58 ....244
NAVISTOM.COM ...................................................................................................... 57 ....246
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РЕклаМНа каМПаНІя

  VII спеціалізованої виставки  «СтоМатологІЧНИЙ яРМаРок»
в сПеціаЛіЗованій Пресі:
- журнал «новини стоматології»  ................................................................................................. (м.Львів, Україна)
- журнал «імплантологія»  ............................................................................................................ (м.Львів, Україна)
- журнал «Magazyn Stomatologiczny» .......................................................................................... (м.Львів, Україна)
- журнал «Дентаклуб» ............................................................................................................... (м. Харків, Україна)
- журнал «стоматологічні оголошення» .......................................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «Дентарт» ................................................................................................................(м. Полтава, Україна)
- журнал «навігатор стоматології» ...............................................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «стоматологінфо» ...................................................................................................... (м. Харків, Україна)

ПідтРиМка В iNTeRNeT(на спеціалізованих порталах):
http://navistom.com/
http://dentaclub.com.ua/kalendar.html
http://zooble.com.ua
http://www.galdent.com.ua/events/

В НаСтуПНих ВидаННЯх:
- Газета «афіша Прикарпаття» ................................................................................(м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «афіша рівне.волинь» ..................................................................................................(м. рівне, Україна)
- Газета «Місто»  .................................................................................................................. (м. тернопіль, Україна)
- Газета «від і до» ...................................................................................................................(м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ........................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета реклама» .......................................................................................(м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» ..................................................................................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ................................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» .............................................................................................................. (м. житомир, Україна)
- Газета «“Дзвони Підгір’я». ...................................................................(м. івано-Франківськ, тернопіль, Україна)
- Газета «кур’єр ексПо» ............................................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи» .................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта». ........................................................................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «неділя» ..................................................................................................................... м. Ужгород, Україна)
- Газета «Пресс Биржа» ....................................................................................... (м. Дніпропетровськ, Україна) 

РекЛаМа  ПО  РадіО:
- радіо «24»;
- радіо «Львівська хвиля»;
- радіо «ера ФМ»;
- радіо «Люкс ФМ»;
- радіо «П’ятниця»
- радіо «Європа Плас»
- радіо « рето ФМ »
- «наше радіо»
- «авто радіо»
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РЕклаМНа каМПаНІя

теЛеВізійНа РекЛаМа:
- «5-ий канал»
- «24»

ПідтРиМка В iNTeRNeT(загально інформаційні портали):
http://www.ot-ot.lviv.ua
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky
http://www.032.ua/afisha
http://www.0342.ua/
http://www.0312.ua/
http://ua.kompass.com
http://ua.trud.com/
http://te.org.ua/
http://priceua.com/
http://biznes-pro.ua/
http://priceua.com/

зОВНішНЯ РекЛаМа:
- рекламні установки в центрі міста

заПРОшеНО:
- 4 000 керівників установ і організацій західного регіону України спеціалістів підприємств галузі
- 50 000 мешканців Львова та області

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

в Мережі іNTERNET
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СПЕЦІалЬНІ ПоДякИ

Дирекція львівського Медичного Форуму, Vі спеціалізованої виставки 
«Стоматологічний ярмарок»  висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в 
організації та проведенні виставки і програми супутніх заходів установам, організаціям, 
підприємствам:

Міністерству охорони здоров’я України
Департаменту охорони здоров’я лоДа
Українській асоціації з вивчення болю
Українській асоціації лікарів-дерматологів та косметологів
Українській асоціації медичного туризму 
асоціації сімейних лікарів львівщини
львівському національному медичному університету імені Данила 

 галицького
Інституту психічного здоров’я Українського католицького Університету
львівському державному університету фізичної культури
львівському обласному осередку Української асоціації  лікарів- 

 дерматовенерологів і косметологів
львівській обласній організації Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та  

 лабораторної медицини
львівському клінічному госпіталю державної прикордонної служби України
Військово-медичному клінічному центру західного регіону
кз лоР лоЦ екстренної медичної допомоги та медицини катостроф
львівському обласному центру здоров’я
Українському лікарському товариству у львові
львівському Палацу мистецтв
Зат «Світ друку»
тзов «агентству Економічної Безпеки «ЕФоРт»
та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майсер-класів



компоновка і верстка каталогу — Прат «Гал-ексПо»®

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

 Всі авторські права належать Прат «гал-ЕкСПо»®

 Прат «Гал-ексПо»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМі, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
Прат «Гал-ексПо»®, тел.: (032) 2949114

 відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до Прат «Гал-ексПо»® та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання оригіналу 
текстів англійською мовою, виключаються.
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