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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)

За ПіДтриМки:
 Міністерства охорони здоров’я України
 Департаменту охорони здоров’я лоДа

орГаніЗатори наУковиХ ЗаХоДів:
 Українська асоціація лікарів фізичної і реабілітаційної медицини
 львівський національний медичний університет імені Данила галицького
 Українська асоціація медичного туризму
 Українське товариство ерготерапевтів
 львівська обласна асоціація фізичної терапії
 Українське лікарське товариство у львові
 лДР лікувально-Діагностичний онкологічний центр
 львівське обласне товариство неврологів
 Школа реабілітаційної медицини УкУ
 товариство дитячих пульмонологів і алергологів при Улт
 товариство урологів у львівській області
 львівський державний університет фізичної культури

оФіціЙниЙ Партнер ФорУМУ:

Партнер виставки:

ГенераЛьниЙ 
інтернет-Партнер:  

інФорМаціЙні Партнери:
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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)

SUPPoRteD bY:
Ministry of Health of Ukraine
Department of Health of Lviv Regional State Administration

oRgAnizeRS oF SCientiFiC eVentS:
 Ukrainian Association of Physicians and Rehabilitation Medicine
 Danylo Halytsky Lviv National Medical University
 Ukrainian Association of Medical Tourism
 Ukrainian Society of ergo-therapists
 Lviv Regional Association of Physical Therapy
 Ukrainian Medical Association in Lviv
 LSR Medical-Diagnostic Oncologic Center
 Lviv Regional Association of neurologists
 School of Rehabilitation Medicine Ukrainian Catholic University
 Society of children’s pulmonologists and allergists at UMS
 Society of urologists in the Lviv region
 Lviv State University of Physical Culture

oFFeCiAL FoRUm PARtneR:

exhibition PARtneR:

geneRAL inteRnet-PARtneR:

geneRAL тV-PARtneR:

inFoRmAtion PARtneRS:
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ПРогРаМа РоБотИ

17 квітня
10:00   відкриття львівського  Медичного Форуму
12:00 – 18:00 науково-практична конференція «Сучасна онкологія в еру  
   скринінгових програм»

Організатор: Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького, 
 Українське лікарське товариство у Львові,
 ЛДР Лікувально-Діагностичний Онкологічний центр
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх)

12:00 – 17:00 конференція «Що необхідно знати головному лікарю в умовах  
   реформи»

Організатор:  Громадська організація «Платформа здоров’я» 
Місце проведення:  конференц-зал №2 (цоколь)

10:00 – 18:00 Практичний тренінг  «Реабілітація при неврологічних  
   захворюваннях»

Організатор:  Школа реабілітаційної медицини УКУ 
Місце проведення: конференц-зал №4 (ІІ поверх)

15:30 – 18:00 Засідання товариства урологів львівської обл.  «актуальні питання  
   урології в розрізі медичної реформи»

Організатор: Товариство урологів Львівської області
Місце проведення:  конференц-зал №3 (І поверх)

18 квітня
11:00 – 18:00 Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні аспекти  
   в комплексному підході до фізичної реабілітації»

Організатори:  Українське товариство фізичної і реабілітаційної медицини,
 Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького, 
 Українська Асоціація лікарів фізичної і  реабілітаційної  
 медицини,
 Українське товариство ерготерапевтів,
 Львівська обласна Асоціація фізичної терапії,
 Львівський державний університет фізичної культури, 
 Школа реабілітаційної медицини УКУ
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх) 

11:00 – 13:00 науково-практична конференція «Шляхи реформування  
   лабораторної медицини»

Організатор:  Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького, 
 Всеукраїнська  асоціація клінічної хімії та лабораторної  
 медицини
Місце проведення:  конференц-зал №3 (І поверх) 
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ПРогРаМа РоБотИ

13:00 – 13:40 лекція-семінар «Хронічні захворювання лоР-органів та сучасні  
   методи їх лікування» лікаря-отоларинголога в рамках проекту  
   DoctorTap Україна

Місце проведення:  конференц-зал №3 (І поверх)
14:00 – 15:00 Семінар «новітні методи фізіотерапії»

Організатор: Компанія «БТЛ»
Місце проведення:  конференц-зал №3 (І поверх)

11:00 – 14:00 Семінар «Дитяча алергологія і пульмонологія в клінічних 
випадках»

Організатор:  Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького, 
 Товариство дитячих пульмонологів і алергологів при  
 Українському лікарському товаристві
Місце проведення:  конференц-зал №2 (цоколь)

12:00 – 14:00 Семінар «особливості надання невідкладної допомоги при  
   загрозливих станах в практиці дерматолога»

Організатор: Городецький Т.М., Керів. практ. курсу з невідкладних  
 станів. Інструктор-викладач, сертифікований УНПЦ  
 екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  
 МОЗ України
Місце проведення: конференц-зал №4 (ІІ поверх)

19 квітня
10:00 – 16:00 науково-практична конференція «актуальні питання неврології.  
   Сучасні алгоритми  діагностики та лікування»

Організатор:  Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького,
 Львівське обласне товариство неврологів
Місце  проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх)

10:00 – 18:00 Практичний тренінг «Реабілітація при ураженнях опорно-рухового  
   апарату»

Організатор:  Школа реабілітаційної медицини УКУ
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь)

11:00 – 14:40 Практичний майстер-клас по новітнім технологіям в галузі  
   реабілітації

Організатори: Українсько-польський центр реабілтації Вотум, 
 Медичний центр фізичної терапії та медицини болю  
 «Інново»,
 Медичний центр «Медичні технології»
Місце проведення:  конференц-зал №3 (І поверх )
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ПРогРаМа РоБотИ

17 квітня
науково-практична конференція

«СучаСна онкологія в еру Скринінгових програм»
Організатор:   Українське лікарське товариство у Львові;
 ЛДР Лікувально-Діагностичний Онкологічний центр.
Головуючі: проф. Борис Білинський, 
 проф. Олексій Ковальов,
 проф. Лариса Костюченко

12:30 – 12:40 вступне слово, «Qui bene diagnoscit – bene curat (Хто добре  
   діагностує – добре лікує)» 

Доповідач: проф. Борис Білинський, м.Львів
12:40 – 12:55 «Профілактика та скринінг раку, як частина програми національного  
   здоров’я України» 

Доповідач: проф. Олексій Ковальов, м.Запоріжжя
12:55 – 13:10 «онкологічна служба львівщини, Діяльність можливості та  
   перспективи» 

Доповідач:  Ігор Ковальчук, м.Львів
13:10 – 13:25 «Досвід вакцинації проти вірусу папіломи людини у львівській  
   області» 

Доповідач: проф. Лариса Костюченко, м.Львів
13:25 – 13:40 «Успіхи та проблеми впровадження популяційного скринінгу раку  
   грудної залози та шийки матки в рамках проекту «онкопревенція»

Доповідач:  рест Тріль, м.Львів
13:40 – 13:55 «організація медичної допомоги та скринінгу при раку грудної   
   залози. Досвід німеччини» 

Доповідач: Олег Дуда, м.Львів
13:55 – 14:10 «Сучасні можливості та реалізація скринінгу раку шийки матки на  
   львівщині» 

Доповідач:  Світлана Струк, м.Львів
14:10 – 14:25 «Перші кроки програми скринінгу на рак шийки матки та грудної  
   залози. Погляд неонколога, мененджера, жінки» 

Доповідач:  Христина Пак, м.Львів
14:25 – 14:55 Брейк-кава
    Головуючі:  проф. Тарас Фецич,  
      проф. Наталя Володько,
      доц. Шпарик Ярослав
14:55 – 15:10 «Чи є шанс на продовження життя у хворих з  неефективним  
   скринінгом» 

Доповідач:  проф. Тарас Фецич, м.Львів
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15:10 – 15:25 «нові горизонти скринінгу в онкогінекології» 
Доповідач: проф. Наталя Володько, м.Львів

15:25 – 15:40 «Чи діагноз раку заперечує народження дітей» 
Доповідач:  доц. Ярослав Шпарик, м.Львів

15:40 – 15:55 «Скринінг раку простати: за і проти»
Доповідач:  Юрій Дійчук, м.Львів

15:55 – 16:10 «використання вD SurePath в рідинній цитології»
Доповідач:  Алла Демчук, м.Вінниця

16:10 – 16:25 «Скринінг при раку грудної залози. Birads O, що далі?» 
Доповідач:  Юрій Мілян, м.Львів

16:25 – 16:40 вплив скринінгу на хірургічну тактику при раку грудної залози
Доповідач:  Володимир Миронович

16:40 – 17:00 обговорення

*  кожен учасник науково-практичної конференції отримає сертифікат
* науково-практична конференція внесена в реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних   
   конференцій МоЗ України, які проводитимуться у 2018 р.
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18 квітня
 Міжнародна науково-практична конференція

  «СучаСні аСпекТи в комплекСному піДхоДі  
До ФіЗичноЇ реаБіліТаЦіЇ»

Місце проведення: м.Львів, вул.Коперника, 17 (Палац мистецтв),  
 конференц-зал №1
Організатори:  Українське товариство фізичної і реабілітаційної медицини;
 Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького;
 Школа реабілітаційної медицини УКУ;
 Українське товариство ерготерапевтів;
 Львівська обласна Асоціація фізичної терапії;
 Львівський державний університет фізичної культури

11:00 – 11:20 «Реалії, проблеми та перспективи становлення фізичної  
   реабілітаційної медицини в Україні»

Доповідач: Владимиров О.В., Голова Правління ГО «Українське  
 товариство фізичної і реабілітаційної медицини», завідувач  
 кафедри медичної реабілітації , фізіотерапії і спортивної  
 медицини Національної медичної академії післядипломної  
 освіти імені П.Л. Шупика, доктор мед.наук, професор

11:20 – 11:40 «ключові компетенції лікаря фізичної реабілітаційної медицини.  
   Досвід розвитку професій у СШа»

Доповідач: Карл Сандін, м.р.н. (Уітон, Штат Іллінойс, Wheaton, США)  
 – лікар фізичної та реабілітаційної медицини, медичний  
 директор CHI Health Immanuel Rehabilitation Hospital, член  
 правління Американської Асоціації Надавачів послуг  
 Медичної Реабілітації

11:40 – 12:00 «Стан і перспективи когнітивно-лінгвістичної реабілітації  
   в Україні»

Доповідач: д-р ф-ї когнітивних наук Оксана Лялька, Joint PhD  
 (об’єднаний диплом від університетів Ньюкасела (UK),  
 Макваре (AU), Потсдама (DE), Тренто (ІТ), Гронінгена (NL),  
 автор проекту «Афазія – не вирок»

12:00 – 12:20 «Значення реабілітації в неврології (представлена у формі тестів  
   та фільмів)»

Доповідач: Павел Адамкевич, Президент Польського Центру  
 Реабілітації Функціональної «Votum» 

12:20 – 12:40 «Сфери професійної діяльності та перспективи розвитку ерготерапії  
   в Україні» 

Доповідач: Мангушева Ольга, Голова Правління ГО «Українське  
 товариство ерготерапевтів»

12:40 – 13:00 «Сучасні перспективи та шляхи розвитку кардіореабілітації в  
   Україні»

Доповідач:  Кияк Григорій, к.мед.наук, Львівський національний  
 медичний університет імені Данила Галицького

13:00 – 13:30 Перерва
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13:30 – 13:45 «Ефекти відновлення легеневої артерії, які проводяться в підземних  
   умовах у пацієнтів з COPD»

Доповідач: prof. Roman Nowobilski, колегія медицини «Ягелонський  
 університет», 
 Томаш Влоч – Університет фізичного виховання, 
 Магдалена Кострун – Соляна шахта «Величка»

13:45 – 14:00 «ортопедичні проблеми  у дітей з нервово-м’язовими  
   хворобами»

Доповідач: Мартиненко Яна, лікар-невролог дитячий, ТзОВ  
 «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю  
 «Інново»

14:00 – 14:20 «Реабілітація в педіатрії»
Доповідач: Ewa Lenart-Domka – Department of Pediatric Neurological  
 Rehabilitation, The Clinical Hospital No. Poland, Rzeszow

14:20 – 14:40 «Сучасні реабілітаційні програми для вагітних з акушерською та  
   екстрагинетальною патологією»

Доповідач:  Владимирова Н.І.,  доктор мед.наук, професор, НМАПО  
 імені П.Л.Шупика, м.Київ

14:40 – 15:00 «ігрові комп’ютерні технології в реабілітації за методом проф.  
   козявкіна» 

Доповідач: Качмар Олег Олексійович,  заступник директора з наукових  
 питань (Реабілітаційний центр «Еліта»)

15:00 – 15:15 «Застосування індивідуальної програми комплексу вправ для   
   коррекції порушень постави за методикою  оксани Слінько»

Доповідач: Коваль О.М. – д.мед.наук, професор кафедри дитячої  
 хірургії,  
 Слінько О.О. – Центр коррекції постави «Академія Грація»

15:15 –  15:35 «легенева реабілітація при хронічному обструктивному  
   захворюванні легень: потреба, складові та сучасні тенденції»

Доповідач: Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, канд.фіз.вих.і с.,  
 доц.каф.фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК,  
 співзасновник Центру фізичної реабілітації «Формула  
 Руху»

15:35 – 15:50 «Функціональне ортезування у дітей з неврологічними  
   порушеннями»

Доповідач: Козій Захар, фізичний терапевт, ТзОВ «Медичний центр  
 фізичної терапії та медицини болю «Інново»

15:50 – 16:10 «використання ударно-хвильової терапіі в лікуванні ентезопатій»
Доповідач: prof. Grzegorz Głąb, Польща

16:10 – 17:15 обговорення доповідей. Запитання/відповіді

*  кожен учасник міжнародної науково-практичної конференції отримає  сертифікат.
* науково-практична конференція внесена в реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних  
   конференцій МоЗ України, які проводитимуться у 2018 р.
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19 квітня 
науково-практична конференція

«акТуалЬні пиТання неврологіЇ. СучаСні алгориТми 
ДіагноСТики Та лікування»

Організатор:   Львівський національний медичний університет імені  
 Данила Галицького, кафедра неврології; Львівське обласне  
 товариство неврологів

   Секція «Судинна патологія»
10:00 – 10:20 «Хірургічне лікування та вторинна профілактика гострих порушень  
   мозкового кровообігу» 

Доповідач: Смоланка В.І., д.м.н., проф.
10:20 – 10:40 «гостра гіпертонічна енцефалопатія: алгоритми діагностики  
   талікування»

Доповідач:  Шкробот С.І., д.м.н., проф.
10:40 – 11:00 «Хвороба дрібних судин: важкість діагностики і можливі лікувальні  
   стратегії»

Доповідач:  Насонова Т.І., д.м.н., доц.
11:00 – 11:25 «інфузійна терапія при гострих порушеннях мозкового  
   кровообігу»

Доповідач:  Гриб В.А., д.м.н. проф., Тітов І.І., д.м.н., проф. 
   Секція «неврологічні прояви захворювань хребта»
11:30 – 11:50 «Біль в нижній частині спини, сакралгії» 

Доповідач:  Орос М.М., д.м.н., проф. 
11:50 – 12:10 «особливості діагностики та лікування болевого синдрому  
   попереково-крижового відділу хребта» 

Доповідач:  Сулік  Р.В., к.м.н.
12:30 – 13:00 кава-БРЕЙк
   Секція «нейродегенеративні  та автоімунні захворювання  
   нервової системи»
13:00 – 13:20 «нові парадигми в лікуванні розсіяного склерозу» 

Доповідач:  Негрич Т.І., д.м.н., проф. 
13:20 – 13:40 «Хвороба альцгеймера: диференційна діагностика та лікування» 

Доповідач:  Саноцький Я.Є. к.ф.н. 
13:40 – 14:00 «Рання діагностика розсіяного склерозу: радіологічно та клінічно  
   ізольовані синдроми»

Доповідач:  Шульга О.Д., к.м.н.
14:00 – 15:00 «Міастенія: кроки від встановлення правильного діагнозу до  
   коректного лікування» 

Доповідач:  Семеряк О.М. 



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

ПРогРаМа РоБотИ

15:00 – 15:20 «гіперкінетичний синдром в медичній практиці» 
Доповідач:  Федоришин Л.В., к.м.н. 

   Секція «епілепсія»
15:20 – 15:40 «Фармакорезистентна епілепсія: сучасні підходи до лікування»  

Доповідач: Мар’єнко Л.Б., д.м.н., проф. 
   Секція «Мігрень»
15:40 – 16:00 «Мігрень в практиці невролога та сімейного лікаря: розбір клінічних  
   випадків» 

Доповідач:  Боженко Н.Л., к.м.н. 
16:00 – 16:30 Дискусія. Питання. відповіді.
   

19 квітня
пракТичний майСТер-клаС по новіТнім Технологіям  

в галуЗі реаБіліТаЦіЇ
Організатори:  Українсько-польський центр реабілтації  Вотум, 
 Медичний центр фізичної терапії та медицини болю  
 «Інново»,  
 Медичний центр  «Медичні технології»

11:00 – 11:45 «Функціональна вертикалізація та її значення в процесі реабілітації  
   неврологічних пацієнтів»

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

11:45 – 12:35 «Практичне використання ударно-хвильової терапії в лікуванні  
   мязево-скелетних захворювань»

Доповідач: prof. Grzegorz Głąb, Польща
12:35 – 13:25 «авторська методика мануальної терапії від вроцлавської Fizjo  
   Academia «Суглобові та фасціальні техніки». Практичний досвід.

Організатор:  «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю   
 «Innovo», м.Львів, Вроцлавська Fizjo Academia

13:25 – 14:00 «компютерна діагностика FreeMed в системі ортопедичної та  
   неврологічної реабілітації»

Доповідіч:  Дмитрів Денис, головний фізичний терапевт Центру  
 фізичної реабілітації., Рудакова Наталія «Формула Руху»

14:00 – 14:40 «кінезіологічне тейпування у фізичній реабілітації»
Організатор:  ТзОВ «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю  
 «Інново»
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BALDINELLI  
 МереЖа МаГаЗинів МеДтеХніки .............................................................. 51 ......18

DOCTORTAP UKRAINE .......................................................................................... 52 ......19

HUNGAROSPA HAJDUSzOBOSzLO ................................................................... 60 ......20

LA ROCHE-POSAY 
 ЛаБораторіЇ ...................................................................................................... 63 ......21

LIQBERRY TM .......................................................................................................... 48 ......23

акаДЕМія гРаЦія 
 МіЖнароДниЙ центр корекціЇ Постави оксани сЛінько ............ 65 ......25

аМакСа тов ............................................................................................................. 9 ......26

аФС МЕДИЦИнтЕХнік тов ................................................................................. 59 ......28

Біо тЕСт МЕД тЗов .............................................................................................. 26 ......30

БіоМЕД ..................................................................................................................... 14 ......32

БіотЕХноС тов....................................................................................................... 3 ......33

БіоФаРМа тов ...................................................................................................... 61 ......35

БIШоФIт MG ++ ...................................................................................................... 23 ......37

БоРЩагівСЬкИЙ  ХіМіко-ФаРМаЦЕвтИЧнИЙ ЗавоД 
 наУково-вироБничиЙ центр Пат ........................................................... 16 ......39

Бтл-УкРаЇна тов .................................................................................................. 24 ......41

вИРоБнИк ДИтяЧого оБлаДнання 
 ФоП Панасюк в. ............................................................................................. 36 ......43

голДЕн-ФаРМ 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 50 ......44

Дана МЕДікал СИСтЕМСтов ........................................................................... 18 ......46

ДіагноСтИЧні СИСтЕМИ тов ........................................................................... 35 ......47
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Днк-тЕХнологія УкРаЇна тов ........................................................................ 38 ......49

ЕвЕР нЕЙРо ФаРМа 
 ПреДставнициво в УкраЇні ....................................................................... 25 ......51

ЕкоМЕД тов ........................................................................................................... 42 ......53

Еліта 
 реаБіЛітаціЙниЙ центр тЗов .................................................................... 45 ......55

інново 
 МеДичниЙ центр ФіЗичноЇ тераПіЇ та МеДицини БоЛю ............... 69 ......57

інтЕРнЕШнл  МЕДікл ЕквіПМЕнт ................................................................... 58 ......58

кваЙСЕР ФаРМа УкРаЇна тов .......................................................................... 5 ......60

коМПаСС УкРаЇна Прат ................................................................................................62

контакт тов ......................................................................................................... 22 ......64

лаЗЕР і ЗДоРов’я 
 наУково-вироБнича МеДико-БіоЛоГічна корПорація ................. 44 ......66

ліДЕР-оРто тов .................................................................................................... 46 ......68

ляПко Мвк тов ...................................................................................................... 8 ......69

М.і.С. РЕЄСтР ПП ................................................................................................... 33 ......71

МЕД Ек СЕРвіС тов ............................................................................................. 30 ......73

МЕДИн 201� тов ...................................................................................................... 1 ......75

МЕДИЧні тЕХнологіЇ тов .................................................................................. 41 ......76

МЕДСтаР СолюШЕнС тов нМт тов .............................................................. 68 ......77

МЕДтЕХніка ........................................................................................................... 37 ......79

МЕДХаУЗ СвіС гМБХ тов ................................................................................... 29 ......81

Мк каРДіо тов....................................................................................................... 39 ......83
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№стендA №сторінки

ММакСИМУС-гРУП ................................................................................................ 55 ......85

МУкоС ФаРМа 
 ПреДставництво в УкраЇні ........................................................................ 19 ......86

новатоР 
 ДерЖавне ПіДПриєМство .......................................................................... 20 ......88

оРто-кРок 
 ПіДПриєМство ЛоГо «ПіЛ» .......................................................................... 47 ......90

оРтотЕХно тов ................................................................................................... 46 ......91

Полтава МЕДоБлаДнання тов .................................................................... 13 ......92

ПолЬМЕД ................................................................................................................ 28 ......93

ПРоМЕД-УкРаЇна 
 Приватне ПіДПриєМство ............................................................................11 ......94

ПРотЕк СолюШнЗ УкРаЇна тов ..................................................................... 27 ......96

ПФаЙЗЕР 
 коМПанія Бі.ві.ексПорт ................................................................................. 4 ......98

РЕагЕнт Прат ....................................................................................................... 10 ......99

РЕМЕД ПП ................................................................................................................ 40 ....100

РЕХаФлЕкС тов ..................................................................................................... 6 ....102

РоШ УкРаЇна тов ................................................................................................... 7 ....104

Роял інтЕгРаЦія тов ......................................................................................... 53 ....106

СоСнИ 
 оЗДоровчо-реаБіЛітаціЙниЙ центр ...................................................... 73 ....107

СOюЗ МЕДИЦИнИ та тЕХнікИ тов ................................................................. 31 ....108

такЕДа УкРаЇна тов ........................................................................................... 12 .... 110

тоПлаЙн  
 сУчасниЙ оДяГ та вЗУття ДЛя Лікарів стоМатоЛоГів  
 ПіД ЗаМовЛення ............................................................................................. 56 .... 112
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№стендA №сторінки

тоЧка оПоРИ ПлюС тов .................................................................................. 34 .... 113

УкРаЇнСЬкЕ лікаРСЬкЕ товаРИСтво У лЬвові ....................................... 64 .... 115

УкРтЕХМЕД ПП ...................................................................................................... 49 .... 116

ФаРМа ПЕРСонал ........................................................................................................ 118

ФаРМак ват ........................................................................................................... 67 .... 119

ФоРСаЙт-МЕДтЕХ 
 коМПанія ........................................................................................................... 15 ....120

юРія-ФаРМ 
 ФарМацевтична корПорація ..................................................................... 2 ....122
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BIOTEHNOS LLC ....................................................................................................... 3 ......34

BIOFARMA LLC ....................................................................................................... 61 ......36

BISHOFIT MG ++ ..................................................................................................... 23 ......38
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BTL UKRAINE LLC .................................................................................................. 24 ......42
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 baldinelli – це мережа магазинів медтехніки по всій Україні, яка була заснована в італії 
в 1860 році. в Україні мережа з’явилась в 2013 році, а на початок 2017 року вже налічує 
8 магазинів.

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

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

BALDINELLI 
МереЖа МаГаЗинів  
МеДтеХніки

вул. Дороша, 10
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2539690
 (067) 3272047
email: info@baldinelli.ua
www.baldinelli.ua
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Doctortap Ukraine  – це міжнародна платформа, яка функціонує у  декількох країнах 
світу: азербайджан, казахстан, Грузія, Польща, туреччина, німеччина і далі розширює 
свої горизонти. 

ця платформа консолідує усю медичну галузь на одному сайті:
- пошук лікарів
- пошук клінік
- пошук аптек
- медичний туризм
- обмін студентами
- навчання та стажування для студентів
- розвиток кар’єри для медичних спеціалістів.
Що вона собою являє? це кожен лікар чи клініка мають свій особистий сайт на цій 

платформі, де можуть розміщувати усю можливу інформацію про себе: спеціальність, 
досвід роботи, освіта, курси, семінари, скріншоти сертифікатів та дипломів, портфоліо 
робіт, лікування захворювань та послуги, що надаються, розміщувати свої акції, статті, 
відео блоги, повністю доступна і відкрита інформація про контакти: номер телефону, соц. 
мережі, розміщення на карті клініки.

DOCTORTAP UKRAINE

м. Львів, Україна
Тел.: (066) 4445337
e-mail: info@doctortap.com.ua
https://doctortap.com.ua/
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the hungarospa hajdúzoboszlóis the largest spa complex of europe.
in the thermal bath complete therapy packages can be requested besides medical 

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

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

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

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

HUNGAROSPA  
HAJDUSzOBOSzLO

4200, Hajdúzoboszló Hungary
Phone: (00-36) 52/ 558-558
Fax: (00-36) 52/360-039
e-mail: info@hungarospa.hu
www.hungarospa.hu
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LA ROCHE-POSAY
ЛаБораторіЇ

вул. М. Грінченка, 4, 
м. Київ, 03038, Україна
Тел.: 0-800-508-808
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
www.laroche-posay.ua
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LIQBERRY
TM

Польовий провулок, 6,  
м. Київ, 03057, Україна
Тел.: (050) 3112225
e-mail: info@liqberry.com
liqberry.com

Українські вчені та технологи під керівництвом автора ідеї та винахідника к.т.н. 
сергія Борисовича осипенка створили інноваційну гідротермодинамічну технологію 
(htD-тechnology®) переробки ягід з використанням ефекту кавітації, високого тиску та 
низькотемпературного гідролізу, яка не має аналогів у світі. вона дозволила отримати 
нові продукти – ягідні пасти, які містять складові речовини подрібненої кісточки та 
шкірки, що підвищує корисність продукту в декілька разів у порівнянні зі свіжою ягодою. 
У першу чергу це проявляється у збільшенні антиоксидантної активності пасти вдвічі. 
Для виробництва паст «LiQberry®» використовуються ягоди, які проходять жорсткий 
трьохрівневий контроль на вміст радіонуклідів та солей важких металів. Для виготовлення 
ягідних паст використовується сировина «середнього» ступеню дозрівання вищого гатунку, 
з максимальною кількістю поліфенолів та обмеженою кількістю.
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Company Liqberry was founded in 2011 as family business .
Since 2011 LiQberry has grown to more than 100 employees and opened manufacturing in 

Lithuania . nevertheless, we still believe we’re family and strive to make every person in the 
company happy at the workplace.

in return, our employees ensure highest quality of our products and sales process. We 
never employ ‘sell and forget’ policy; every client can always have medical consultation from 
our doctors team, and we keep history of each customer’s requests to be able to better help 
him. our goal is to make our customers healthier and help them live better and richer life.

our motto is ‘towards the good life!’.

LIQBERRY
TM

03057, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3112225
e-mail: info@liqberry.com
liqberry.com
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Міжнародний центр корекції постави  оксани слінько – академія Грація:
ефективна профілактика та безпечне безмедикаментозне лікування сколіозів, та інших 

захворювань опорно-рухової системи-застосування комплексу індивідуально підібраних 
вправ, що містять в собі елементи мобілізації, редресації, витяжіння хребта, а також 
асиметричної гімнастики і деторсійних вправ на основі правильного діагностування, 
індивідуального призначення навантаження та підбору лікувальних вправ в кожному 
конкретному випадку за методикою оксани слінько.

Переваги:
1.висока ефективність
2.Безмедекаментозне та безопераційне лікування
3.індивідуальна програма та комплексний підхід до особливостей людини(її діагнозу)
4.використання спеціалізованих прийомів під час проведення тренувань 
5.Багаторічний досвід роботи у галузі корекції хребта (понад 20 років)

акаДЕМія гРаЦія
МіЖнароДниЙ центр корекціЇ Постави оксани сЛінько

пр-т Героїв Сталінграду 10А, корпус 8 (Оболонь), 
м. Київ, 01000, Україна
Тел.  (096) 7254841; 
 (066) 5193918
e-mail: akademia.gracia@gmail.com
www.akademia-gracia.com
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аМакСа
тов

проспект Степана Бандери 28-а,  
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (044) 5801010
e-mail: office.ua@amaxa-pharma.com
www.ua.amaxa-pharma.com

компанія «амакса» – це структурний підрозділ британської фармацевтичної компанії 
Amaxa Pharma Ltd в Україні. компанія спеціалізується на розробці і промоції лікарських 
засобів в області онкології, гематології, неврології та неонатології.  

компанія «амакса» в Україні  являється партнером таких фармацевтичних гігантів 
,як к octapharma ( препарати плазми та протеїнів) та Chiesi ( препарати для реанімації 
недоношених новонароджених та препарати, які застосовуються в трансплантології). 

«амакса» – ми піклуємося про ваше здоров’я.
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Amaxa is a structural unit of the british pharmaceutical company Amaxa Pharma Ltd in 
Ukraine. the company specializes in the development and promotion of drugs in the field of 
oncology, hematology, neurology and neonatology.

in Ukraine » Amaxa»  is a partner of such pharmaceutical giants as octapharma (plasma 
and protein preparations) and Chiesi (premature newborn resuscitation drugs and drugs used 
in transplantology). 

«Amaxa» – We care about Your health.

AMAXA
LLC

28-A, S.Bandery Ave.,
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5801010
e-mail: office.ua@amaxa-pharma.com
www.ua.amaxa-pharma.com
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аФС МЕДИЦИнтЕХнік
тов

вул. Саксаганського, 119, поверх 6 , 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 3590088, 3590598,
 (050) 5905050
e-mail: afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua

тов «аФс Медицинтехнік» є єдиним офіційним дистриб’ютором компанії PhiLiPS 
healthcare в Україні

наші переваги:
- Ми консультуємо вас, аби ви придбали те, що вам дійсно необхідно
- найкраще медичне обладнання за доступними цінами
- індивідуальний підхід до кожного замовника
- Прямі поставки медичного обладнання з європи та сШа
- Пропозиція устаткування тільки високої якості від провідних європейських та світових 

виробників. весь асортимент медичного обладнання, який ми пропонуємо, сертифікований 
в Україні та відповідає всім регламентованих стандартів якості.
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«AFS medizintechnik» Ltd. is sole official distributor of Philips healthcare in Ukraine, 
our advantages:
- We consult you to select what you really need
- excellent medical equipment with affordable prices
- individual approach to every customer
- Direct shipments of medical equipment from europe and USA
- high quality equipment from leading european and world producers. the entire range 

of medical equipment that we offer, is certified in Ukraine and include all quality standards 
regulated.

AFS MEDIzINTECHNIK
LLC

Floor 6, 119, Saksaganskogo Str., 
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3590088, 3590598,
 +380 50 5905050
e-mail: afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua
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Біо тЕСт МЕД
тЗов

Пр-т. В.Лобановського, 10-Б , 
м. Київ, 03037, Україна
Тел.: (044) 2411278, 2484625
e-mail: info@biotestmed.com
sarstedt.com.ua

компанія «Біо тест МеД», ексклюзивний дистриб’ютор продукції сарштедт та інституту 
віріон\серіон на території України, рада запропонувати вашій увазі продукцію світових 
та вітчизняних виробників для забезпечення медичних закладів та лабораторій. У наш 
асортимент входять: весь спектр високоякісного лабораторного пластику і систем для 
забору крові виробництва сарштедт (німеччина), діагностичні набори для кількісного та 
якісного іФа аналізу виробництва інституту віріон\серіон (німеччина), шовний матеріал 
виробництва ю ес оПтикс (Україна).
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Company bio teSt meD, an exclusive distributor of Sarstedt and Viorion\Serion products 
in Ukraine, is pleased to offer you the products of world and domestic manufacturers for the 
provision of medical facilities and laboratories. our product range includes: a full range of high-
quality laboratory plastics and blood collection systems by Sarstedt (germany), diagnostic kits 
for quantitative and qualitative eLiSA by the institute Virion\Serion (germany), suture material 
manufactured by the U.S. oPtiCS (Ukraine)

BIO TEST MED
LtD.

10 B, Lobanovskogo Ave, 
03037, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2411278, 2484625
e-mail: info@biotestmed.com
sarstedt.com.ua
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клініка «Біомед» – це 20 років успішної медичної практики, довіра понад 6 тисяч пацієнтів 
та найдієвіші методи неінвазивної медицини. У медичному центрі організм розглядається 
як система, що має необхідні ресурси для відновлення здоров’я. робота лікаря-спеціаліста 
полягає в активізації та направленні природних механізмів, спрямованих на підтримку 
організму.

сервіс медичного центру
За свою історію успішної праці в сфері медицини клініка зібрала команду із кращих 

професіоналів, яким з упевненістю можна довірити турботу про своє здоров’я. У медичному 
центрі консультують спеціалісти з багаторічним стажем роботи: невролог, генетик, психолог, 
кардіолог, гінеколог, дієтолог, мануальний терапевт.

Методики лікування медцентру «Біомед»
Унікальні технології медичного центру дозволяють лікувати навіть ті патології, причину 

яких не вдалося встановити традиційним шляхом:
- швейцарська технологія ері – допомагає діагностувати захворювання, котрі не 

піддаються звичайним методам діагностики, вилікувати безліч патологій, не нашкодивши 
іншим системам та органам;

- рефлексотерапія (акупунктура, голковколювання);
- повне обстеження всіх органів і систем
- різні методики масажу – зміцнюють організм, підвищуючи життєвий тонус, звільняють 

від хвороб;
- схуднення під наглядом лікаря (дієта, масаж, процедури - гідроколонотерапія, 

пресотерапія, детокстерапія)

БіоМЕД

вул. Драгана, 4-б , 
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: (050) 8367889
 (067) 6755988
 (063) 0187185
Тел./Факс: (032) 456545
e-mail: med.center@biomed.lviv.ua
www. center.biomed.lviv.ua
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БіотЕХноС
тов

вул. Соборна, буд. 2-в, офіс 86, 
м. Петропавлівська Борщагівка, Київська обл., 08130, Україна
Тел.: (044) 4064890
e-mail: info@biotehnos.com.ua
www.biotehnos.ua

Лабораторія компанії БіотеХнос вже 25 років (від заснування компанії у 1993 році в 
місті Бухарест\румунія) займається цілеспрямованим науковим пошуком діючих речовин 
біологічного походження, які б були здатні замінити собою препарати хімічного походження 
для забезпечення безпеки пацієнтів та ефективного лікування.

на сьогодні «Біотехнос» є не тільки провідним виробником унікальних діючих речовин 
біологічного походження для провідних європейських фармацевтичних та косметологічних 
компаній, а і є розробником та виробником цілого ряду оригінальних ліків, які представлені 
сьогодні в 13 країнах світу. 

Значна частина асортименту лікарських засобів Біотехнос призначена для лікування 
хвороб суглобів, і їх ефективність підтверджено великою кількістю досліджень.
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the biotehnoS Laboratory has been engaged in a targeted scientific search for active 
substances of biological origin for 25 years (since the company was founded in 1993 in 
bucharest, Romania), which would be able to replace chemical products of origin to ensure 
patient safety and effective treatment.

today biotechnos is not only the leading producer of unique active substances of biological 
origin for leading european pharmaceutical and cosmetic companies, but is also a developer and 
manufacturer of a number of original medicines presented today in 13 countries of the world.

A significant part of the range of medicines biotechnos is intended for the treatment of joint 
diseases, and their effectiveness is confirmed by many studies.

BIOTEHNOS
LLC

2-b, Soborna St., office 86, 
08130,Petropavlivsk Borshagivka, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 4064890
e-mail: info@biotehnos.com.ua
www.biotehnos.ua
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БіоФаРМа
тов

вул. М.Амосова, 12,  
БЦ «Горизонт Парк», буд. 2, 4 пов.,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2773610
Тел./Факс: (044) 2758024
e-mail: info@biofarma.ua
www.biofarma.ua

Українська фармацевтична компанія. Більше 120 років ми спеціалізуємось на розробці 
та виробництві інноваційних високотехнологічних препаратів з донорської крові людини, 
рекомбінантних препаратів, препаратів на основі споротворних бактерій. компанія експортує 
до 36 країн світу та закінчує будівництво власного фракціонатора.
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Ukrainian pharmaceutical company. For more than 120 years we have been developing and 
producing innovative high-tech human donor drugs, recombinant drugs, and sporadic bacteria-
based drugs. the company exports to over 36 countries worldwide.in 2015, the construction 
of a plasma fractionator(up to 500 tonnes/year) was started.

BIOFARMA
LLC

12, M. Amosova St., «Horizont Park»,  
Business Center, buiding 2, 4th floor
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2773610
Phone/Fax: +380 44 2758024
e-mail: info@biofarma.ua
www.biofarma.ua
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БIШоФIт MG ++

вул. О.Гончара, 19-а, оф. 206, 
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.: (0532) 642003,
 (050) 7158626, 
 (097) 1087017
e-mail: poltbishofit@gmail.com
www.bishofit-mg.ua

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

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

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

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

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

the most important products characteristics are:
- the effect of magnesium chloride, augmenting by the experience of professionals.
- Products do not contain synthetic ingredients, colorings and flavorings.
- Synergistic action of active ingredients is designed to achieve maximum results.

BISHOFIT MG ++

19-a, O. Honchar Str., office 206, 
36039, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 642003,
 +380 50 7158626,
 +380 97 1087017
e-mail: poltbishofit@gmail.com
www.bishofit-mg.ua
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БоРЩагівСЬкИЙ  ХіМіко-ФаРМаЦЕвтИЧнИЙ 
ЗавоД
наУково-вироБничиЙ центр Пат

вул. Миру, 17, м. Київ, 03134, Україна
Тел.: (044) 2054123
Факс: (044) 2054124
e-mail: bhfz@bhfz.com.ua
www.bcpp.com.ua

Протягом 70 років БХФЗ 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 має збалансований 
продуктовий портфель: більше 120 найменувань лікарських засобів у різних терапевтичних 
напрямках, у т.ч. кардіологія, неврологія та протиінфекційні препарати. крім того, БХФЗ 
виробляє препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (БаДи) та 
дезінфікуючі засоби.

БХФЗ першим в Україні впровадив європейські та міжнародні стандарти належної 
виробничої практики gmP.



�0 Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

16

EXHIBITORS

During 70 years working experience bCPP 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 has balanced product portfolio: 
more than 120 kinds of drugs in different therapeutic areas, including cardiology, neurology and 
antiinfectives. moreover, bCPP produces the veterinary medications, dietary/food supplements 
and disinfectants.

bCPP is the first pharmaceutical plant in Ukraine that has fully implemented the european 
and international gmP quality standards.

BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL 
PLANT

17, Myru St., 03134, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2054123
Fax: +380 44 2054124
e-mail: bhfz@bhfz.com.ua
www.bcpp.com.ua
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Бтл-УкРаЇна
тов

вул. А.Барбюса, 56, оф. 25,  
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 4905414,
Факс: (044) 4905468
e-mail: sales@btl.ua
www.btl.ua

компанія «БтЛ-Україна», яка є офіційним представником компанії btL industries Limited, 
світового лідера в галузі медичних технологій, пропонує високоякісне медичне обладнання 
для фізіотерапії, пресотерапії, механотерапії, ударно-хвильової терапії, кардіології та 
спірометрії, бальнеології, естетичної медицини, а також терапевтичні кушетки і гінекологічні 
крісла.
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btL-Ukraine LLC, the official representative of btL industries Limited, a world leader in 
medical technology, offers high-quality medical equipment in physiotherapy, pressotherapy,мech
anotherapy, shock wave therapy, cardiology and spirometry, hydrotherapy, aesthetics medicine, 
therapeutic couches and gynaecological chairs.

BTL UKRAINE
LLC

56/25, A. Barbiusa St., 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4905414,
Fax: +380 44 4905468
e-mail: sales@btl.ua
www.btl.ua
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Головна мета реабілітації дітей з обмеженими можливостями від народження і до 
18 років – це їх залучення в трудову і суспільну діяльність, навчання, читання, письмо, 
спілкування та інші речі, якими займаються звичайні діти. Діти з порушенням постави, 
сколіозами і іншими дисфункціями опорно-рухового апарату своїми потребами практично 
не відрізняються від звичайних дітей – їм так хочеться грати в активні ігри, танцювати, 
бігати і вести повноцінний спосіб життя. на нашому сайті аlmaua.com  ви можете придбати 
недороге реабілітаційне обладнання, зроблене з найякісніших матеріалів, за цінами 
виробника. вся продукція виготовляється під замовлення після 100% оплати, а доставка 
здійснюється у запакованому вигляді. Замовити і купити пристрій для реабілітації за цінами 
від виробника — це кращий вибір турботливих батьків!

вИРоБнИк ДИтяЧого оБлаДнання
ФоП Панасюк в.

вул. Гагаріна, 37, 
м. Хмельницький, 29013, Україна
Тел.: (0382) 720154,
 (067) 3834578
e-mail: almaua@ukr.net
Almaua.com
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голДЕн-ФаРМ
Приватне ПіДПриєМство

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

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

GOLDEN-FARM
PRiVAte enteRPRiSe

1, Magnitogorskaya St., 
02660, Kyiv,, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5590102, 5011177
Fax: +380 44 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua
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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 :  
«nouvag», «biometRix»,  «eDAn» , «Allied», «imtmedical», «Sumi», «ggm» та інших.

Пропозиція компанії «Дана Мс» охоплює широкий спектр медичної техніки та витратних 
матеріалів: 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.

Дана МЕДікал СИСтЕМС
тов

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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ДіагноСтИЧні СИСтЕМИ
тов

вул. Багговутівська, 8/10, 
м. Київ, 04107, Україна
Тел.: (044) 3615576,
 (050) 3122810
e-mail: ds-u@ukr.net

тов «ДіаГностичні систеМи УкраЇна» вітчизняний виробник імуноферментних 
тест-систем та наборів реагентів для діагностики:

- інфекційних захворювань (віЛ-інфекція, гепатити, toRCh-інфекції);
- гормональних захворювань;
- онкомаркерів;
- набори для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень;
- стандартні та контрольні панелі сироваток.
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DiAgnoStiC SYStemS UKRAine LLC is a domestic manufacturer of immunoassay test 
systems and reagent sets for diagnostics:

- infectious diseases (hiV infection, hepatitis, toRCh infection);
- hormonal diseases;
- oncomarkers;
- kits for in-laboratory quality control studies;
- standard and control panels for serums.

DIAGNOSTIC SYSTEMS UKRAINE
LLC

8/10 Baggovutovskaya St.,
04107, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3615576,
 +380 50 3122810
e-mail: ds-u@ukr.net
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Днк-тЕХнологія УкРаЇна
тов

вул. Електриків, 23/46, оф. 5, 
м. Київ, 04176, Україна
Тел.: (044) 2733199,
 (097) 2184296
e-mail: zakaz@dna-technology.ua
www. dna-technology.ua

компанія «Днк-технологія Україна» є офіційним представником та ексклюзивним 
дистрибутором з постачання в Україну широкого переліку діагностичних тест-систем для 
ПЛр діагностики, а саме:

- Фемофлор, Фемофлор скрин – жіноче здоровя;
- андрофлор, андрофлор скрин – чоловіче здоровя;
- квант-4, квант-15, квант-21 – діагностика папілом;
- Генетичні дослідження широкого асортименту;
Ми завжди відкриті до співпраці, високо цінуємо всіх наших партнерів.
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Company «DnA-technology Ukraine» is an official representative and exclusive distributor for 
supplying to Ukraine a wide range of diagnostic test systems for PCR diagnostics, namely:

- Femoflore, Femoflore Skrin – female health;
- Androflore, Androflore Skrin – men’s health;
- Kvant-4, Kvant-15, Kvant-21 – Pap smear diagnostics;
- genetic studies of a wide range of products;
We are always open to cooperation, we highly value all our partners.

DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
LLC

23/46, of.5, Elektrykiv St., 
04176, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2733199,
 +380 97 2184296
e-mail: zakaz@dna-technology.ua
www. dna-technology.ua
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ЕвЕР нЕЙРо ФаРМа
ПреДставнициво  
в УкраЇні

компанія «евер Фарма» є одним із лідерів світового рівня в таких терапевтичних 
областях, як захворювання нервової системи та невідкладні стани. У нашій штаб-квартирі 
у місті Унтерах (австрія) ми постійно займаємося пошуком нових терапевтичних рішень 
для покращення здоров’я та якості життя наших пацієнтів.

наша компанія має 25 офісів та представництв у більш ніж  70 країнах світу. Ми маємо 
можливість постійно обмінюватись інформацією з нашими клієнтами з метою розробки 
інноваційних терапевтичних рішень для наших пацієнтів.

вул. Набережно-Крещатицька, 9, 
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 5457710, 224574
e-mail: Julia. Presnyakova@everpharma.com.ua
www.cerebrolysin.com.ua
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eVeR Pharma is a fully integrated specialty pharmaceuticals company focused on the 
research, development, production and commercialization of products in the areas of neurology, 
critical care, anesthesia and oncology.

From our global headquarters in Austria we run a dynamic operation providing innovative 
therapies and value-added formulations aimed at enhancing patient and healthcare professional’s 
lives through improved safety and convenience.

We market our products in more than 70 countries around the world through 25 international 
affiliated companies and strategic partners.

EVER NEURO PHARMA
gmbh RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine

9, Naberezhno-Kreshatytska Str., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5457710, 224574
e-mail: Julia. Presnyakova@everpharma.com.ua
www.cerebrolysin.com.ua
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ЕкоМЕД
тов

вул. Сирецька, 9, корп. 1Ф, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (044) 4851381, 4851371
e-mail: info@ecomed.ua
www.ecomed.ua

компанія екоМеД вже понад 20 років займається продажем, постачанням і сервісним 
обслуговуванням медичного обладнання та витратних матеріалів для медичних установ і 
організацій системи охорони здоров’я України.

сьогодні екомед виступає посередником таких компаній як Johnson & Johnson, teleflex 
medical, b.braun, 3m, ecolab, hartmann, iht, Wock, olympus, technoclip, Convateс, Fapomed 
та ін.
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ecomed LLC has been dealing with selling, supply and maintenance of medical equipment 
and supplies for hospitals and healthcare system institutions of Ukraine for over 20 years.

today, ecomed is a distributor of such healthcare brands as Johnson & Johnson, teleflex 
medical, b.braun, 3m, ecolab, hartmann, iht, Wock, olympus, technoclip, Convatec, Fapomed, 
etc.

ECOMED
LLC

9 Syretska Str., bldg. 1F, 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4851381, 4851371
e-mail: info@ecomed.ua
www.ecomed.ua
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Еліта
реаБіЛітаціЙниЙ центр  
тЗов

пр. Вячеслава Чорновола, 45 А, 2 корпус, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032)2317505
Факс: (032) 2528251
e-mail: center@elita.ua
www.elita.ua

реабілітаційний центр «еліта» – перший реабілітаційний заклад, де  було застосовано 
систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації – Метод професора козявкіна. 

центр спеціалізується на лікуванні пацієнтів з ДцП, вертеброгенною патологією 
(сколіозами, остеохондрозами, вісцеропатіями, тощо), ранній реабілітації дітей до 1 року 
та недоношених немовлят, а також лікуванні пацієнтів з наслідками травм і органічних 
уражень нервової системи.

Більше 70 тисяч пролікованих пацієнтів з 70 країн світу забезпечили визнання як в Україні 
так і за кордоном, а тисячі вдячних дитячих посмішок, малюнків і відгуків підтверджують 
ефективність та дієвість Методу професора козявкіна.
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the elita Rehabilitation Centre was the first rehabilitation institution to apply the intensive 
neurophysiological Rehabilitation System – Professor Kozyavkin’s method.

the Centre specializes in the treatment of patients with cerebral palsy, vertebrogenic 
pathologies (scoliosis, osteochondrosis, visceropathies, etc.), the early rehabilitation of 
infants under one year of age and premature infants, and the treatment of patients affected by 
complications resulting from injury and organic lesions of the nervous system.

more than 70,000 patients from 70 countries have successfully undergone treatment in 
Ukraine and abroad, and thousands of grateful children’s smiles and drawings and feedback 
confirm both the effectiveness and results of the Professor Kozyavkin’s method.

ELITA
RehAbiLitAtion CentRe LtD

45 A, Vyacheslava Chernovola Ave., 2nd building
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322317505
Fax: +380 32 2528251
e-mail: center@elita.ua
www.elita.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

«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. В. Стуса, 37
м. Львів, 79034, Україна

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

Дитяче відділення
тел.: (032) 2535342
 (068) 0491717
info.kids@innovo.lviv.ua

www.innovo.lviv.ua
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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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кваЙСЕР ФаРМа УкРаЇна
тов

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

квайссер Фарма (німеччина), з її лідируючої маркою Доппельгерц, є символом турботи 
і підтримки хорошого здоров’я і краси.

У сегменті краси квайссер Фарма працює в 50 країнах світу, більше 10 років. в результаті, 
багато фармацевтів, косметологів користуються продукцією Доппельгерц і неодноразово 
рекомендують її своїм клієнтам.
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Queisser Pharma Co. (germany), its leading brand Doppelherz, is a symbol of the care and 
maintenance of good health and beauty.

in the segment of beauty Queisser Pharma operates in 50 countries, more than 10 years. 
As a result, many pharmacists, cosmetologists use products Doppelherz and repeatedly 
recommend it to their customers.

QUEISSER PHARMA CO. KG
LLC

26 Zh., Dnіprovska naberezhna St., of. 49, 
02132, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5853490
 +380 67 6574105
Fax: +380 44 5853492
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua
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коМПаСС УкРаЇна
Прат

а/c 3122, м.Харків 61072   
Тел./факс: (057) 7587830  
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

До вашої уваги – Бази даних, що дійсно працюють: 
- 15 фільтрів пошуку і відбору; 
- ваші критерії для виводу у файл excel.
серед наших замовників: ск інГо, ПУМБ, ДерЖЗовніШінФорМ, тПП України, концерн 

ХЛіБПроМ, Посольства Греції, туреччини, Польщі, індії.
все, що потрібне задля ефективного телемаркетингу, email-розсилань, телепродажів і 

онлайн-маркетингу! не сховище стандартних даних про контрагентів, а «жива» маркетингова 
інформація, яку ми самостійно і незалежно збіраємо і оновлюємо!

1. Україна: 345 000 підприємств. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua   
2. країни снД: 2 500 000 компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/m/easybusiness   
3. весь світ (60 країн): 12 млн. компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/buy-company-list/   
ексклюзив!  
експортери і імпортери України: 13 000 компаній. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua 
а також:
email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua

УЧаСнИкИ вИСтавкИ
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Publishing of KomPASS UKRAine e-directory, listing 345 000 Ukrainian companies.
Free demo – http://database.kompass.ua  
Search for potential business partners and suppliers in 60 countries worldwide.
business e-timeline – www.board.kompass.ua 
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua 

KOMPASS UKRAINE
PRiVJSC

P.O.Box  3122
Kharkiv 61072  UKRAINE
Phone/Fax: +380 57 7587830  
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

EXHIBITORS
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контакт
тов

пр. Степана Бандери, 21, 
м. Київ, 04655, Україна
Тел.: (044) 4909356,
 (050) 3521588
Факс: (044) 4909357
e-mail: a.babushkin@contact-endoscopy.com
http://contact-endoscopy.com

З 2001 року компанія контакт займає лідируючі позиції в розробці і виробництві 
високотехнологічного ендоскопічного обладнання для малоінвазивної хірургії. спираючись 
на кваліфікований штат співробітників, наша компанія розробляє і виробляє ендоскопічні 
апарати і системи для лапароскопії, артроскопії, риноскопії, торакоскопии, гінекології та 
урології. ефективність розробок нашого підприємства базується на спільній дослідницькій 
діяльності з фахівцями провідних медичних центрів України в області малотравматичних 
технологій. все це дає нам можливість підтримувати високий технічний і якісний рівень 
виробів, а також проводити розумну цінову політику.

на підприємстві діє система управління якістю, сертифікована на відповідність стандарту 
iSo 13485: 2012, що гарантує високу якість нашої продукції на всіх етапах - від розробки 
до поставки і сервісного обслуговування.

Устаткування нашого виробництва відповідає вимогам європейської Директиви mDD 
93/42 / eeC і має сертифікати Ce, що дозволяє експортувати його в більшість країн 
світу.

різноманітність моделей, що випускаються виробів дозволяє нам запропонувати 
оптимальне рішення для кожного споживача з відмінним співвідношенням ціна-якість.

висока надійність наших приладів забезпечує безперебійне ведення операцій, а сервісна 
підтримка і консультації позбавляють персонал медичних установ від вирішення технічних 
проблем.

ноу-хау в області медичних технологій і постійне прагнення до поліпшень є ключем до 
нашого успіху і довіри клієнтів до нашої продукції.
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Since 2001 Contact Co. has been engaged in manufacturing of high-quality endoscopic 
equipment for minimally invasive surgery. With a qualified team of developers and skilled workers 
the Contact Co. produces endoscopic systems and components for laparoscopy, arthroscopy, 
urology, bronchoscopy, gynecology and ent.

We emphasize longevity and excellence for our products that have been developed in close 
cooperation with leading medical experts in minimally invasive technology. our R&D department’s 
engineers draw on recent research results and bring new scientific ideas into life. in cooperation 
with our Production department they find solutions to satisfy our customers. because of the 
large quantity of different variants and models we can offer an optimized solution with excellent 
price-performance ratio.

We are proud to be one of the first medical equipment production companies in Ukraine 
which is certified in compliance with iSo 13485:2003 thus guaranteeing our customers proven 
quality. our products are certificated in accordance with european Directive 93/42/eeC.

the know-how in medical technology and the constant strive for improvements are the keys 
for our success and the trust of our clients in our products.

our company’s mission is to improve people’s lives by helping medical professionals deliver 
the best possible patient care through innovative minimally invasive technologies.

CONTACT CO
LtD

21 Stepan Bandera Ave , 
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4909356,
 +380 50 3521588
Fax: +380 44 4909357
e-mail: a.babushkin@contact-endoscopy.com
http://contact-endoscopy.com
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лаЗЕР і ЗДоРов’я
наУково-вироБнича МеДико-БіоЛоГічна корПорація

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

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

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

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

LASER AND HEALTH
SCientiFiC-PRoDUCtion meDiCAL-bioLogiCAL 
CoRPoRAtion

Of. 99, 1, Zhukovskogo Ave., 
61085, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 7311431
e-mail: amkorobov@i.ua
www.cor-pml.com
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тов  «Лідер-орто» – постачальник крісел колісних від європейських виробників.
Продукція, яку постачає  підприємство є найвищої якості.
серед продукції представлені крісла колісні німецького, іспанського та польського 

виробництва, які забезпечать комфорт та зручність для користувача.

ліДЕР-оРто
тов

вул. Зелена, 67, 
м. Львів, Україна
Тел.: (097) 9733030,
 (095) 7986659
e-mail: liderorto@gmail.com
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ляПко Мвк
тов

проспект Героїв Сталінграду, д. 12Є, кв. 45, 
м. Київ, 04210, Україна
Тел.: (044) 4899351, 4899352, 
 (067) 6940334
e-mail: mnatalia2509@gmail.com
www.lyapko.ua

Медико-виробнича компанія «Ляпко» добре відома не тільки в Україні, а й за її 
межами. вже більше 20 років компанія спеціалізується на виробництві унікальних товарів 
– багатоголкових аплікаторів Ляпка, що сприяють більш прогресивному одужанню і 
зміцненню здоров’я.

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

 Мета компанії – зробити щасливим кожного свого клієнта і дати йому найцінніше, що 
тільки може бути – здоров’я.
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medical-production company «LYAPKo» is well known not only in Ukraine but also abroad. 
it specializes on production of unique items – multineedle applicators LYAPKo more than 20 
years. Applicators made for progressive recovery and healthy life.

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

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

LYAPKO MPC
LtD

12E, Prospect Heroes of Stalingrad
04210, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4899351, 4899352, 
 +380 67 6940334
e-mail: mnatalia2509@gmail.com
www.lyapko.ua
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М.і.С. РЕЄСтР
ПП

вул. Салютна, 29, оф. 49,
м. Київ, 04111, Україна
Тел.: (067) 6720048,
 (044) 4517772
e-mail: info@misreestr.com
misreestr.com

ПП «М.і.с. реєстр»  – юридична консалтингова компанія, що спеціалізується на наданні 
послуг у сфері медичного права. співпрацює зі світовими та вітчизяними виробниками 
і дистриб’юторами медичних виробів і устаткування, а також з медичними центрами та 
приватними лікарями по всій Україні.
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Pе «m.i.S. RegiSteR» is a legal consulting company specializing in the provision of medical 
law services. Cooperates with world and domestic producers and distributors of medical products 
and equipment, as well as with medical centers and private doctors throughout Ukraine.

M.I.S. REGISTER
Pе

29, Salutna, of. 49
04111, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 6720048,
 +380 44 4517772
e-mail: info@misreestr.com
misreestr.com
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МЕД Ек СЕРвіС
тов

вул. Петлюри, 2/4, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 2359533, 5457705
e-mail: Info_mes@ukr.net
www.pump-ukraine.com

Маючи більш ніж 20 річний досвід праці, ми несемо в країну найсучасніші медичні 
технології для покращення здоров’я людей в Україні.

особливу увагу ми приділяємо світовим інноваціям для хворих на цукровий діабет.
це найсучасніші інсулінові помпи та професійний та персональний постійний моніторинг 

глюкози від світового лідера інноваційних медичних виробів Медтронік, сШа;
сучасні моделі глюкометрів німецької якості від виробника іМе-Дс, німеччина 

(Баварія);
аналізатори сечі та смужки (від одного до 13 показників)  від корейського виробника 

YD Diagnostics.
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With more than 20 years of work experience, we bring the latest medical technologies to 
improve the health of people in Ukraine.

We pay special attention to world innovations for patients with diabetes mellitus.
these are the most advanced insulin pumps and the profeccional and patients continuous 

glucose monitoring systems from the world leader in innovative medical products medtronic, 
USA;

modern models of german quality glucometers from the manufacturer ime-DS, germany 
(bayern);

Urine analyzers and strips (from one to 13 parameters) from the Korean manufacturer YD 
Diagnostics.

2/4, Symona Petlinry Sr.,
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2359533, 5457705
e-mail: Info_mes@ukr.net
www.pump-ukraine.com

MED EK SERVICE
LtD
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тов «МеДин 2011» працює на ринку України більше 7 років, займається поставками 
медичного інструментарію та обладнання. Ми є ексклюзивним партнером офіційного 
дистриб’ютора продукції  RAJ imPex в Україні.

МЕДИн 2011
тов

вул. Рибалка, буд. 4 , кв. 60, 
м. Харків,  61082, Україна
Тел.: (067) 9591397,
 (057) 7515407
e-mail: info@медин2011.com.ua
www.медин2011.com.ua
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тов «Медичні технології» пропонує сучасне реабілітаційне та фізіотерапевтичне 
обладнання для облаштування медичних та реабілітаційних центрів, клінік, лікарень на 
всій 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
тов

вул.Навроцького, буд.10 каб.301, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: (032) 2538810
e-mail: medtechnology@i.ua
www.medtechnology.com.ua
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МЕДСтаР СолюШЕнС
тов
нМт
тов

вул. Кримська, 8, 
м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (057) 7140080, 7192137, 7574570
Факс: (057) 7140080
e-mail: office@medstar.ua, 
            nmt@techgroup.com.ua
www.medstar.ua,
www.techgroup.com.ua

компанія тов «Медстар солюшенс» предоставляє повний спектр хмарних і локальних 
it-рішень, а також інжинірінгових послуг для лікувальних установ. автоматизуйте свою базу 
даних пацієнтів, облік призначень, результати діагностики, використовувані медикаменти та 
витратні матеріали. налаштуйте з нашою допомогою власну it платформу. До корпорації 
Медстар також належить компанія тов «нМт», яка вже багато років успішно займається 
оптовою та роздрібною торгівлею медичним обладнанням та наданням послуг з сервісного 
обслуговування.
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«medstar Solutions» LLC a full range of cloud and local it-solutions as well as services for 
therapeutic hospitals. Automate your database of patients, keeping appointments, diagnostic 
results, used in medicines and consumables. Configure with our help your own it platform. 
medstar Corporation also owns the «nmt» Ltd, that successfully been wholesale and retail 
trade of medical equipment and services for provision service many years already.

MEDSTAR SOLUTIONS
LLC
NMT
LtD

8, Krymska St., 
61166, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7140080, 7192137, 7574570
Fax: +380 57 7140080
e-mail: office@medstar.ua 
           nmt@techgroup.com.ua
www.medstar.ua, 
www.techgroup.com.ua
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МЕДтЕХніка

вул. Володимира Великого, 117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (032) 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічні інструменти ;
-шовний матеріал, перев’язка, одноразовий розхідний матеріал.
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки 

плівки;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна (можливість пошиття одягу по індивідуальних 

замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна,  італія
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offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other tools;
- x-ray and fluorography films, chemical reagent sets for film processing;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian production (possibility of clothes tailoring to individual 

order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian production;

MEDTECHNIKA

117, V.Velykogo, St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com
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МЕДХаУЗ СвіС гМБХ
тов

вул.Князя Ярослава Мудрого,27/31, 
м. Дніпро, 49038, Україна
Тел.: (0562) 312210
e-mail: office@med-house.com.ua
www.medhouse-group.com.ua

meDhoUSe gRoUP – провідна, динамічна і швидкозростаюча дистриб’юторська 
компанія, яка входить в структуру швейцарської компанії meDPACK SWiSS gRoUP. 
компанія meDhoUSe gRoUP є офіційним представником і партнером відомих у всьому 
світі брендів: Dr.Frei, gamma, Swiss energy, oVo, trisa,  Болгарська валеріана Форте.

компанія meDhoUSe gRoUP – визнаний лідер на ринку медичної техніки України. 
Багаторічний досвід компанії дозволяє утримувати лідерські позиції, розширювати свої 
горизонти, щорічно поповнюючи свій портфель новими світовими брендами. Лідерство 
компанії на ринку України та плідна співпраця із зарубіжними партнерами підтверджується 
не тільки нагородами та сертифікатами, а й реальними результатами.
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meDhoUSe gRoUP is a leading, dynamic and fast-growing distribution company, which 
is part of the Swiss company meDPACK SWiSS gRoUP. meDhoUSe gRoUP is the official 
representative and the partner of world renowned brands: Dr. Frei, gamma, Swiss energy, 
oVo, trisa,  bulgarian Valerian Forte.

meDhoUSe gRoUP Company is a recognized leader in the medical technology market of 
Ukraine. many years of experience allows it to hold leadership, to expand their horizons adding 
new brands to its portfolio every year. the company’s leadership in the market of Ukraine and 
fruitful cooperation with foreign partners is confirmed not only by the awards and certificates, 
but by the actual results.

MEDHOUSE GROUP
LLC

27/31 Yaroslav Mudriy Str.,
49038, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 562 312210
e-mail: office@med-house.com.ua
www.medhouse-group.com.ua
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Мк каРДіо
тов

вул. Вокзальна, 43, Васильківський р-он, 
м. Глеваха, Київська обл., 08630, Україна
Тел.: (04571) 38295, 38296,
 (050) 3122373,
 (044) 3872230
e-mail: info@cardiomc.com.ua
www.cardiomc.com.ua

тов «Мк «карДіо» є ексклюзивним представником компаній-виробників: Löenstein 
medical technology gmbh+Co. Kg, Somnomedics gmbh, metrax gmbh, CoRtex biophysik 
gmbh, Seca gmbh & co. kg (німеччина), meditech Ltd., Labtech Kft, medicor elektronika zrt. 
(Угорщина), Lode bV (нідерланди), Cardiac Science Corporation (сШа).

Медичне обладнання для лікувально-профілактичних закладів різних рівнів.
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LLC «mC «CARDio» is the exclusive distributor of following companies-manufacturers: 
Löenstein medical technology gmbh+Co. Kg, Somnomedics gmbh, metrax gmbh, CoRtex 
biophysik gmbh, Seca gmbh & co. kg (germany), meditech Ltd, Labtech Kft, medicor elektronika 
zrt. (hungary),  Lode bV (the netherlands), Cardiac Science Corporation (USA).

medical equipment for treatment-and-prophylactic institutions of different levels.

MC CARDIO
LLC

43, Vokzalna St.,
08630, Glevaha, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 4571 38295, 38296,
 +380 50 3122373,
 +380 44 3872230
e-mail: info@cardiomc.com.ua
www.cardiomc.com.ua
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ПП «Максимус-Плюс» – екслюзивні представники в Україні  Медичної  системи 
Формтотікс- індивідуальні ортези для стопи з нової Зеландії.  “Formthotics...– вони справді 
працюють”

ММакСИМУС-гРУП

вул. Котика, 4, 
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: (067) 6762076, 
 (073) 4945412
Тел./Факс: (032) 2601464
e-mail: manager.ontho@maximusgroup.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
e-mail: mucos@mucos.com.ua
www.mucos.com.ua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUCOS PHARMA
RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine

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

 Distributor «Rheumopharm Ltd»
Phone: +380 44 4989014
www.r-pharm.com.ua
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новатоР
ДерЖавне ПіДПриєМство

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

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

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

стоматологічних кабінетів та ін.



89 Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

�0

EXHIBITORS

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: +380 382 674070
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com
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Підприємство «орто-крок» ЛоГо «ПіЛ» надає послуги з безоплатного забезпечення 
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації та працює в сфері протезно-ортопедичної допомоги. 

Підприємство «орто-крок» спеціалізується на виготовленні протезів та ортезів нижніх 
кінцівок найвищої якості. 

вироби Підприємства «орто-крок» виготовляються для того, щоб завдяки найсучаснішим 
комплектуючим, матеріалам та технологіям, а також досвіду та знанням  фахівців 
підприємства відтворити або доповнити порушену функцію нижніх кінцівок людини.

Протези та ортези виготовляються індивідуально для кожного, відновлюючи 
функціональні можливості людини та дають можливість залишатися активним членом 
суспільства.

Підприємство «орто-крок» виготовляє наступні вироби:
- протези стопи;
- протези гомілки;
- протези стегна;
- протези для купання;
- ортези на гомілковостопний суглоб-стопу, на колінний суглоб, на колінний-

гомілковостопний суглоб-стопу.

оРто-кРок
ПіДПриєМство ЛоГо «ПіЛ»

вул.Гайворонського,27, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2402288,
 (068) 6185443,
 (093) 0565072
e-mail: ortokrok89@ukr.net
http://ortokrok.com
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тов «ортотехно» засноване у 2003 році. основна мета підприємства - полегшення 
життя людей з обмеженими фізичними можливостями, зробити його більш комфортним 
та зручним.

основні приорітети тов «ортотехно» – це  якість та впровадження іноваційних 
технологій при виробництві технічних засобів реабілітації.

в асортименті продукції, що випускає підприємство представлена широка гама надійних 
та комфортних виробів для людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме: 
різноманітні моделі крісел колісних для дітей та дорослих, активні крісла колісні, крісла 
колісні з гігієнічним отвором, крісла колісні з можливістю керування однією рукою, крокуючі 
ходунки для дітей та дорослих ,столи-парти та вертикалізатори для дітей.

Завдяки побажанням користувачів, конструктори підприємства постійно вдосконалюють 
технічні та ергономічні характеристики засобів реабілітації.

оРтотЕХно
тов

вул. Генерала Курмановича, 9, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2629063,
 (068) 3200853,
 (066) 1001889, 
 (063) 9892552
Факс: (032) 2293081
e-mail: ortotehno@ukr.net
https://ortotehno.com
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тов «ПоЛтава МеДоБЛаДнання» – є виробником та постачальником медичного 
та лабораторного обладнання на території України.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полтава МЕДоБлаДнання
тов

вул. Баяна, 35, 
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.: (096) 0382658
e-mail: poltavamb@gmail.com
http://medpharma-service.ck.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

28

EXHIBITORS

компанія «Польмед» (Польща) спеціалізується по виробництву інструментів для різних 
галузей медицини. це – гнучка ендоскопія, артроскопія, лапароскопія, ендоскопія в урології 
та гінекології, оптичні системи, освітлювачі та світловоди. компанія має усі європейські 
сертифікати.

офіційний представник:
050 674 70 40
www.pol-med.com.ua

ПолЬМЕД

м.Київ, Україна
Тел.: (050) 6747040
e-mail: polmed.ukraine@gmail.com
www.pol-med.com.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: surdgimed.kiev@ukr.net
           sergeikushniruk2017@gmail.com
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: 2015, 

en iSo 13485: 2012 + AC: 2012.
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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: 2015, 

en iSo 13485: 2012 + AC: 2012.

PROMED-UKRAINE 
Pe.

Terohіna street, 8a, 04080, , Ukraine
Phone: +380 44 4682033,
 +380 67 5640320,
 +380 66 2843771
e-mail: surdgimed.kiev@ukr.net
           sergeikushniruk2017@gmail.com
www.surdgimed.com.ua
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ПРотЕк СолюШнЗ УкРаЇна
тов

вул. вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4, 9 поверх, офіс 34, 
м. Київ, 02002 , Україна
Тел.: (044) 5934325,
 (044) 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

Протек солюшнз Україна – офіційний дистриб’ютор компанії ge healthcare. наша 
компанія займається постачанням сучасного медичного обладнання, а саме: Мрт, кт, 
УЗД апарати, мамографи, ангіографічні та рентгенівські системи, монітори пацієнтів, 
реанімаційне обладнання та багато іншого. Головні принципи роботи компанії: 
інноваційність, якість і надійність обладнання, бездоганне гарантійне і післягарантійне 
обслуговування. компанія має свій сервісний центр.
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Protech Solutions Ukraine - the official distributor of ge healthcare. our company is engaged 
in delivery of modern medical equipment, which includes: mRi, Ct, ultrasound imagine systems, 
mammography, angiography and x-ray systems, patient monitors, resuscitation equipment and 
etc. the main principles of the company: innovation, quality and reliability of the equipment, 
perfect service and after-sales service. the company has own service center.

PROTECH SOLUTIONS UKRAINE
LLC

4, Mytropolyta Sheptytskoho Str., 9th floor, off. 34, 
02002 , Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5934325,
 +380 44 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua
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У компанії Pfizer ми застосовуємо науку і наші глобальні ресурси, щоб наблизити 
лікування до людей, які отримують можливість подовжити та значно покращити рівень 
свого життя завдяки відкриттю, розробці і виробництву лікарських засобів. наш глобальний 
портфель включає ліки і вакцини, а також багато з найбільш відомих у світі продуктів для 
здоров’я. кожен день співробітники компанії Pfizer працюють на розвинених ринках і на 
ринках, що розвиваються, для того, щоб просувати ідеї здоров‘я, профілактики, лікування 
та виліковування найстрашніших захворювань нашого часу. в рамках реалізації нашої місії 
ми співпрацюємо з постачальниками медичних послуг, урядами та місцевими громадами 
для забезпечення і розширення доступу до надійної та доступної охорони здоров’я у 
всьому світі. Протягом вже більше 160 років компанія Pfizer працює для тих, хто на нас 
покладається

ПФаЙЗЕР
коМПанія Бі.ві.ексПорт

вул. Амосова, 12, Бізнес-центр «Horizon Park», 12-й поверх, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 3916050
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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 š Матвієнко сергій анатолійович

РЕагЕнт
Прат

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

вул.Каруни 75, 
м. Дніпро, 49024, Україна
Тел.: (068) 0367867
e-mail: info@remed.ua
www.remed.ua

виробниче підприємство RemeD створює та реалізує товари медичного призначення 
для профілактики, лікування та реабілітації різних проблем зі здоров’ям. ортопедiчна 
продукція та засоби реабiлiтацiї  тМ RemeD – це індивідуальний підбір готових сучасних 
рішень при порушенні нормальних функцій організму, якi спрямованi на підтримку якості 
життя людини на максимально можливому комфортному рівні та допомагають зробити 
одужання більш комфортним та швидким.
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RemeD enterprise produces and sells medically purposed goods for prophylaxis, treatment 
and rehabilitation after various health issues. orthopaedic goods and rehabilitation remedies 
produced under RemeD tm are an individual selection of modern solutions to the organism’s 
different dysfunctions, which are aimed to support the living standards of an individual at the 
highest level possible and help to recover even faster and with more comfort.

REMED
PC

75 Karuny Str., 
49024, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 68 0367867
e-mail: info@remed.ua
www.remed.ua
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РЕХаФлЕкС
тов

вул. Рибальська, 22 А, оф. 14.03, 
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): масажні столи; Storz medical (Швейцарія): екстракорпоральна 

ударно-хвильова терапія; hocoma (Швейцарія): локомоторна та функціональна 
нейрореабілітація; tyromotion (австрія): функціональна терапія кінцівок; Alterg (сШа): 
антигравітаційні бігові доріжки; medica medizintechnik (німеччина): theRA-тренажери; 
Kinetec (Франція): пасивна розробка суглобів; Physiomed (німеччина): фізіотерапевтичне 
обладнання; 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): massage couches; Storz medical (Switzerland): extracorporeal 

shockwave therapy; hocoma (Switzerland): locomotion and functional neurorehabilitation; 
tyromotion (Austria): functional therapy of extremities; Alterg (USA): antigravity racetracks;  
medica medizintechnik (germany): theRA-trainers; Kinetec (France): units for CPm-therapy; 
Physiomed (germany): physiotherapy equipment; 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.14.03, 22A, Rybalska St., 
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua
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РоШ УкРаЇна
тов

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

компанія рош входить до числа провідних компаній світу в області фармацевтики і є 
лідером в області діагностики in vitro і гістологічній діагностиці онкологічних захворювань. 
стратегія, спрямована на розвиток персоналізованої медицини, дозволяє компанії рош 
виробляти інноваційні препарати і сучасні засоби діагностики, які рятують життя пацієнтам, 
значно продовжують і покращують якість їх життя. 

Будучи одним з провідних виробників біотехнологічних лікарських препаратів, 
спрямованих на лікування онкологічних, офтальмологічних і аутоімунних захворювань, 
важких вірусних інфекцій, порушень центральної нервової системи і піонером в області 
самоконтролю цукрового діабету, компанія приділяє особливу увагу питанням поєднання 
ефективності своїх препаратів і засобів діагностики з зручністю і безпекою їх використання 
для пацієнтів.

компанія була заснована в 1896 році в Базелі, Швейцарія і на протязі вже більше 100 
років вносить значний вклад в світове охорону здоров’я. Двадцять чотири препарату рош, 
в тому числі життєво важливі антибіотики, протималярійні та хіміотерапевтичні препарати, 
включені до Переліку основних лікарських засобів вооЗ.
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Roche is one of leading pharmaceutical companies in the world and is a leader in the field 
of in vitro diagnostics and histological diagnosis of oncological diseases. A strategy for the 
development of personalized medicine, allows Roche to produce innovative drugs and modern 
diagnostic tools that save patients, significantly extend and improve the quality of their lives.

being one of the leading manufacturers of biotechnological drugs for the treatment of cancer, 
ophthalmic and autoimmune diseases, severe viral infections, central nervous system disorders 
and pioneering in the field of diabetes self-control, the company pays special attention to the 
combination of the effectiveness of their drugs and diagnostic tools with ease and safety of their 
use for patients.

the company was founded in basel, Switzerland in 1896, and for more than 100 years has 
made a significant contribution to world health care. twenty-four Roche drug, including vital 
antibiotics, antimalarial and chemotherapeutic drugs included in the Who major medicinal 
Products List

33, sagaydachnogo St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3543040, 3543041
e-mail: ukraine.diagnostics@roche.com
www.roche.ua

ROCHE UKRAINE
LLC
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тов «роял інтеграція» презентує медичну інформаційну систему «Здоров’я нації 
(nhealth)», яка є повністю самостійним комплексним рішенням для управління усіма 
процесами функціювання клініки. Програмний продукт дуже вдало поєднує в собі роботу 
з даними, комфорт комуникацій, інформаційну підтримку лікарів, супровід фінансово-
господарської діяльності, аналіз і прийняття рішень керівниками.

Переваги:
- одночасно online та offline;
- Міс  веде весь об’єм обліково — звітної документації ЗоЗ;
- Для обміну с іншими медичними системами дані можуть бути імпортовані і експортовані 

в прийнятих  міжнародних стандартах hL7 та DiCom.
тов «роял інтеграція», як провайдер «еhealth», бере на себе всю комунікаційну роботу 

по:
1. Перевірці коректності даних під час реєстрації в цк;
2. консультуванню щодо ецП;
3. Забезпеченню безпеки персоніфікованої інформації;
4. Залученню максимальної кількості пацієнтів з подальшим укладанням декларацій 

під час приписної компанії;
5. а також з фахової допомоги фармацевтам та керівникам аптечних мереж стосовно 

відповідної звітності по реімбурсації.

Роял інтЕгРаЦія
тов

вул. 192-а Садова, буд. 31,
м. Київ, 02088, Україна
Тел.: (044) 3627886,
 (050) 4040686
Тел./Факс: (044) 5381786
e-mail: info@vikisoft.kiev.ua
www.royal.co.ua
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оздоровчо-реабілітаційний центр «сосни» знаходиться недалеко від києва, серед 
соснового лісу, біля річки Десни. кімнати реабілітаційного відділення укомплектовані 
функціональними ліжками, протипролежневими матрацами, поручнями та іншими 
спеціальними пристосуваннями для комфортного перебування людей з обмеженими 
функціональними можливостями. в кабінетах лікарів, залах ЛФк і фізіотерапії є все 
необхідне обладнання для швидкої реабілітації і відновлення пацієнтів. в центрі працюють 
лікарі з багаторічним досвідом роботи у сфері реабілітації, кардіології, неврології, 
травматології. на базі реабілітаційних програм для кожного пацієнта індивідуально 
розробляються методи лікування, згідно тяжкості стану, індексу Бартела, фізіологічних 
та психологічних особливостей. У центрі застосовують новітні методи лікування, а також 
розробляють авторські підходи до реабілітації.

в комплексі «сосни» можна скористатися програмами, які сприяють ефективному 
відновленню і поліпшенню здоров’я при захворюваннях нервової, серцево-судинної, 
ендокринної систем, при ожирінні та після спортивних травм. на території комплексу є 
власне озеро, басейн, ресторан, контактний зоопарк, соляні печери, прокат наземного та 
водного транспорту, прокат рибальських снастей, бесідки, шатро та інше. 

СоСнИ
оЗДоровчо-реаБіЛітаціЙниЙ центр

вул. Київська 100
село Ворапаєв, Київська обл., Вишгородська р-н 
Тел.: (044) 2382022
www.sos-na.com.ua��

УЧаСнИкИ вИСтавкИ
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СOюЗ МЕДИЦИнИ та тЕХнікИ
тов

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

тов «союз медицини та технології » здійснює комплексне забезпечення державних і 
приватних медичних установ сучасним  медичним устаткуванням наступних виробників:

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

- ARCom  international (італія) – рентгенівські системи;
- imAgo Radiology (італія) – рентгенівські системи і компоненти;
- DR teCh – детектори рентгенівського зображення; 
- iAe, SpA (італія) – рентгенівські трубки;
- CPi (канада) – рентгенівські генератори;
- JUShA (кнр) – медичні монітори для рентгенології та хірургії.
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«the Union of medicine & technologies», ltd. provides complex provision for the state and 
private medical institutions with modern medical equipment of the following manufacturers:

- KUFP «medaparatura» (Kyiv, Ukraine) – x-ray diagnostic systems and fluorographs.
- ARCom international (italy) – x-ray systems.
- imAgo Radiology (italy) – x-ray systems and components.
- DR teCh – x-ray image detectors.
- iAe, SpA (italy) – x-ray tubes.
- CPi (Canada) – x-ray generators.
- JUShA (China) – medical monitors for radiology and surgery.

��

EXHIBITORS

THE UNION OF MEDICINE & TECHNOLOGIES
LtD. 

21 Bandera Ave., 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4903541
e-mail: smt@medtex.com.ua
www.medtex.com.ua



��0 Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСнИкИ вИСтавкИ

такЕДа УкРаЇна
тов

вул. Солом’янська, 11 
03110, м. Київ, 03110, Україна
Тел.: (044) 3902929
 (044) 3900909
e-mail: Info.ua@takeda.com
www.takeda.com

компанія «такеда» – це глобальна фармацевтична компанія, історія якої налічує більше 
235 років. наша місія – використовуючи передові інноваційні технології в галузі медицини 
робити все можливе, щоб пацієнти у всьому світі відчували себе краще.

компанія «такеда» має представництва у понад 70 країнах світу: в японії, сполучених 
Штатах америки, країнах європи, Латинської америки, африки, Близького сходу та 
азіатсько-тихоокеанського регіону. Лікарські засоби  компанії можна придбати у більш 
ніж 100 країнах.
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takeda is a patient-focused, innovation-driven global pharmaceutical company that builds 
on a distinguished 236-year history, aspiring to bring better health and a brighter future for 
people worldwide. 

the network of takeda spans over 70 countries and regions worldwide, in Japan, the United 
States, europe, Latin America, Africa, the middle east, and the Asia Pacific Region. takeda’s 
pharmaceutical products are marketed in around 100 countries worldwide, including partnerships 
(marketing alliance partners).

TAKEDA
LLC

11, Solom’anska St.,
03110, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3902929
 +380 44 3900909
e-mail: Info.ua@takeda.com
www.takeda.com
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Проектування та виготовлення одягу для лікарів, основний напрямок компанії 
«topline». 

компанія була заснована у 2008 році, та за час існування встигла завоювати довіру 
клієнтів в усіх  регіонах України та за кордоном.

- Ми виористовуємо високоякісні матеріали, які приємні на дотик і легкі в догляді
- всі товари сертифіковано згідно ДстУ en iSo 13688:2016
- в нашій палітрі тканин  17 кольорів та оригінальні принти
- асортимент нараховує  більше 50 моделей в розмірах від 40 до 68
- Ми виготовляємо одяг великих розмірів під замовлення
- виконуємо одиничні замовлення за 3-5 днів , та до місяця  великі замовлення
- наш одяг представлений на сайті topline.co.ua в мережі instagram @topline_ua,  

в мережах магазинів медичного призначення в усіх областях
- Для постійних клієнітв постійно акціі, знижки та приємні подарунки

тоПлаЙн
сУчасниЙ оДяГ та вЗУття  
ДЛя Лікарів стоМатоЛоГів  
ПіД ЗаМовЛення

вул. Данила Галицького,2а, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: (098) 7234848,
 (050) 7234848,
 (063) 7234848
e-mail: mdoc@i.ua
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тоЧка оПоРИ ПлюС
тов

вул. Маршала Гречка, 13, оф.113, 
м. Київ, 04136, Україна
Тел.: (044) 4494045
 (067) 4472421
e-mail: med_mir2@ukr.net
www.sportmedmir.com.ua

компанія точка оПори ПЛюс  являється виробником товарів для реабілітації і  на 
ринку вже більше 25 років. вся наша продукція пройшла клінічні випробування в провідних 
клініках України, росії, сШа та отримала дозвільні документи на право продажу в Україні 
та експорту в інші країни. наша продукція дуже високоякісна, має конкурентні ціни та 
користується попитом у споживачів. Ми також являємось ексклюзивними дистриб’юторами 
ведучих виробників медичного компресійного трикотажу, товарів для реабілітації та 
спорту.
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toPiC oPoRA PLUS Company is a manufacturer of products for rehabilitation and on 
the market for over 25 years. All our products have undergone clinical trials in leading clinics 
in Ukraine, Russia, USA and have received permits for sale in Ukraine and export to other 
countries. our products are very high quality, have competitive prices and are in demand among 
consumers. We are also exclusive distributors of leading manufacturers of medical compression 
knitwear, goods for rehabilitation and sports.

TOPIC OPORA PLUS
LLC

13, Marshala Grechka Str., Off. 113,  
04136, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4494045
 +380 67 4472421
e-mail: med_mir2@ukr.net
www.sportmedmir.com.ua
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Українське лікарське товариство - добровільна, демократична, незалежна професійна 
організація, яка діє на засадах самоврядування в межах Львівської області.

Метою та завданням УЛт є збереження та зміцнення здоров’я українського народу, 
розвиток національної медицини та співпраця з державними органами охорони здоров’я, 
суспільними, церковними організаціями і товариствами для здійснення згаданих завдань, 
участь у опрацюванні сучасної концепції охорони здоров’я і законодавства України з цих же 
питань, у створенні лікарських палат (асоціацій), досягнення високого морально-етичного 
рівня лікарів у їх лікувально-профілактичній та науково-навчальній діяльності.

УкРаЇнСЬкЕ лікаРСЬкЕ  
товаРИСтво У лЬвові

вул. Кармелюка, 3, 
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2769798,
 (067) 768 96 48
e-mail: ult1910©gmail.com
www.ult.lviv.ua
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УкРтЕХМЕД
ПП

вул. Сім’ї Сосніних, 9, 
м. Київ, 03134, Україна
Тел.: (044) 5014032
e-mail: office@utm.com.ua
http://utm.com.ua

науково-дослідне виробничо-впроваджувальне приватне підприємство «УкртеХМеД» 
– спеціалізоване підприємство з розробки хірургічних атравматичних технологій та 
виробництва реабілітаційних інструментів і матеріалів (ХатріМа): голки атравматичні, 
матеріали лігатурні, сітчасті ендопротези, гідрогелеві пов’язки, комплекти гінекологічні та 
урогінекологічні.

компанія «УкртеХМеД» була створена 1995 року. ядро компанії складають вчені-
практики інститутів національної академії наук України та фахівці кращих київських 
підприємств. Їх завданням стали створення хірургічних атравматичних технологій та 
виробництво реабілітаційних інструментів і матеріалів (ХатріМа) відповідно до вимог 
сучасної медицини.
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Scientific research and production enterprise «UKRteChmeD» is a specialized enterprise 
for the development of surgical atraumatic technologies and the production of rehabilitation 
instruments and materials (KAtRimA): atraumatic needles, ligatory materials, mesh 
endoprostheses, hydrogel dressings, gynecological and urological kits.

the company «UKRteChmeD» was established in 1995. the core of the company consists 
of scientists-practitioners of the institutes of the national Academy of Sciences of Ukraine 
and specialists of the best Kyiv enterprises. their task was to create surgical atraumatic 
technologies and manufacture rehabilitation tools and materials (KhAtRimA) in accordance 
with the requirements of modern medicine.

UKRTEKHMED
PE

9 Semyi Sosninyh Str., 
03134, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5014032
e-mail: office@utm.com.ua
http://utm.com.ua
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«ФарМа ПерсонаЛ» – перше фармацевтичне спеціалізоване агентство в Україні. 
«ФарМа ПерсонаЛ» надає комплекс кадрових послуг для медичного і фармацевтичного 
бізнесу.

основа нашої політики. Головним і визначальним принципом роботи нашого агентства 
є спеціалізація. всі наші консультанти з підбору персоналу мають досвід роботи в 
фармбізнесі. Глибоке знання професійних вимог до кандидатів, потреб клієнтів, а також 
особливостей ринку дозволяє нашим консультантам більш ефективно вирішувати 
поставлені перед ними завдання.

Послуги «ФарМа ПерсонаЛ»:
- Пошук і підбір персоналу для медичного і фармацевтичного ринку;
- оцінка персоналу;
- аутстаффінг (залучення позаштатного персоналу);
- аутсорсинг (лізинг) персоналу;
- огляд заробітних плат і компенсаційних пакетів;
- Дослідження ринку праці;
- організація проведення тренінгів для hR-фахівців;
- аутплейсмент (працевлаштування співробітників, що плануються на звільнення).

вул. Микільсько-Слобідська, 2б, оф.180, 5-2 під’їзд, 3 пов.
Київ, 02002, Україна,
Тел: (044) 5173489

ФаРМа ПЕРСонал
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Пат «Фармак» – український виробник лікарських засобів європейського рівня. в основі 
компанії - люди, якість та інновації. Завдяки злагодженій роботі усього колективу, компанія 
з 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України* та найбільшим експортером 
лікарських засобів.

Продукція «Фармак» експортується в 20 країн світу. в портфелі нашої компанії 220 
продуктових досьє. Щорічно ми виводимо на ринок до 20 нових препаратів.

в нашій компанії працюють більше 2600 осіб. Пат «Фармак» дає можливість 
співробітникам розвиватися і завжди підтримує прагнення працівників досягати успіху. 
Понад 80% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами.

на підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам gmP. 
впроваджено та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними 
регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: iSo, gmP. Щороку наша 
компанія проходить близько 15 міжнародних інспекцій. кожен працівник компанії виконує 
свою роботу якісно на усіх етапах.

«Фармак» став на європейський шлях розвитку. компанія удосконалила виробництво 
згідно з європейськими правилами і стандартам. З березня 2018 року тимчасово виконуючим 
обов’язки виконавчого директора компанії є костюк володимир. 

За версією порталу «економічна правда» Пат «Фармак» увійшов до топ-5 
найінноваційніших компаній України. Провідні всеукраїнські ЗМі («Бізнес», «Фокус») назвали 
Пат «Фармак» одним з найкращих роботодавців серед українських компаній.

в компанії працює 5 новітніх лабораторій. власний лабораторно-технологічний комплекс 
R&D - науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення існуючих 
технологій готових лікарських засобів. Лабораторії оснащенні високотехнологічним 
обладнанням таких світових виробників, як glatt, Sbm, Urlinski, belimed, De Ditrich, gea, 
Sartorius, malvern instruments та ін.

З 2015 року у Пат «Фармак» працює власний комплекс з виготовлення субстанцій 
(департамент з виробництва аФі) у м. Шостка. Планова потужність якого складає 100 тон 
субстанцій на рік.

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima 
Research у 2016 р

ФаРМак
ват

вул. Фрунзе 63,  
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 2391940
e-mail: info@farmak.ua
www.farmak.ua
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ФоРСаЙт-МЕДтЕХ
коМПанія

, м. Харків, Україна
Тел.: (099) 7919642,
 (096) 9781468
e-mail: ambliokor.kharkiv@ukr.net
http://fm-tech.com.ua

компанія «Форсайт-Медтех» – пропонує сучасне діагностичне та лікувальне обладнання 
для облаштування медичних закладів на всій території України.

особливу увагу приділяємо продажу обладнання для апаратного лікування зору в 
офтальмології.

«Форсайт-медтех» є офіційним представником компанії  нвц «ін вітро».  
компанія нвц «ін вітро» – є виробником медичних лікувальних комплексів сімейства 

«амбліокор», що працюють за принципом біологічного зворотного зв’язку,  поєднують в собі 
високу клінічну ефективність, надійність, а також простоту в експлуатації, що допомогло 
комплексам «амбліокор» зарекомендувати себе в багатьох країнах світу як ефективний 
немедикаментозний метод лікування, який застосовується в офтальмології, урології, 
неврології, ортопедії та пульмонології.

комплекси сімейства «амбліокор™» призначені для:
- амбліокор – відновлення гостроти зору
- реміокор – відновлення функцій опорно-рухового апарату
- Уропроктокор – корекція функцій м’язів тазового дна
- оскор – корекція постави та лікування скаліоза
- астмакор – корекція дихання і терапія астми
- ауторелакс – антистресова терапія
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Forsite-medtech Company – offers modern diagnostic and medical equipment for the 
development of medical facilities throughout the territory of Ukraine.

Particular attention is paid to the sale of hardware for visual vision treatment in 
ophthalmology.

Forsite-medtech is the official representative of the company «in Vitro».
the company inC «in Vitro» – is a manufacturer of medical therapeutic complexes of the 

Ambliocor family, which operate on the principle of biological feedback, combine high clinical 
efficacy, reliability, and ease of use, which helped the Ambliocor complexes to prove themselves. 
in many countries of the world as an effective non-drug treatment method used in ophthalmology, 
urology, neurology, orthopedics and pulmonology.

Ambilocor ™ family of complexes are intended for:
- Ambliocor – recovery of visual acuity
- Remiocor – restoring the functions of the musculoskeletal system
- Uroproctocor – correction of pelvic floor muscle functions
- oscorrhea – correction of posture and treatment of scaliosis
- Asthma – correction of breathing and asthma therapy
- Autorelax – anti-stress therapy

Kharkiv , Ukraine
Phone: +380 99 7919642, +380 96 9781468
e-mail: ambliokor.kharkiv@ukr.net
http://fm-tech.com.ua

FORSITE-MEDTECH
ComPAnY
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УЧаСнИкИ вИСтавкИ

юРія-ФаРМ
ФарМацевтична корПорація

вул. Амосова, 10, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2750108
e-mail: uf@uf.ua
www.uf.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.uf.ua
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ПЕРЕлік УЧаСнИків 
За тЕМатИЧнИМИ РоЗДілаМИ

№стендA №сторінки

МЕДИЧні ПРИлаДИ та інСтРУМЕнтИ, оБлаДнання  
Для лікУвалЬнИХ УСтанов

BALDINELLI  
 МереЖа МаГаЗинів МеДтеХніки .............................................................. 51 ......18

аФС МЕДИЦИнтЕХнік тов ................................................................................. 59 ......28

Бтл-УкРаЇна тов .................................................................................................. 24 ......41

Дана МЕДікал СИСтЕМСтов ........................................................................... 18 ......46

ЕкоМЕД тов ........................................................................................................... 42 ......53

контакт тов ......................................................................................................... 22 ......64

МЕДИн 201� тов ...................................................................................................... 1 ......75

МЕДСтаР СолюШЕнС тов нМт тов .............................................................. 68 ......77

МЕДтЕХніка ........................................................................................................... 37 ......79

МЕДХаУЗ СвіС гМБХ тов ................................................................................... 29 ......81

Мк каРДіо тов....................................................................................................... 39 ......83

новатоР 
 ДерЖавне ПіДПриєМство .......................................................................... 20 ......88

Полтава МЕДоБлаДнання тов .................................................................... 13 ......92

ПолЬМЕД ................................................................................................................ 28 ......93

ПРоМЕД-УкРаЇна 
 Приватне ПіДПриєМство ............................................................................11 ......94

ПРотЕк СолюШнЗ УкРаЇна тов ..................................................................... 27 ......96

СOюЗ МЕДИЦИнИ та тЕХнікИ тов ................................................................. 31 ....108

ФоРСаЙт-МЕДтЕХ 
 коМПанія ........................................................................................................... 15 ....120
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ПЕРЕлік УЧаСнИків 
За тЕМатИЧнИМИ РоЗДілаМИ

№стендA №сторінки

оРтоПЕДИЧна ПРоДУкЦія, ЗаСоБИ РЕаБілітаЦіЇ
вИРоБнИк ДИтяЧого оБлаДнання 
 ФоП Панасюк в. ............................................................................................. 36 ......43
ліДЕР-оРто тов .................................................................................................... 46 ......68
ляПко Мвк тов ...................................................................................................... 8 ......69
МЕДИЧні тЕХнологіЇ тов .................................................................................. 41 ......76
оРто-кРок 
 ПіДПриєМство ЛоГо «ПіЛ» .......................................................................... 47 ......90
оРтотЕХно тов ................................................................................................... 46 ......91
РЕМЕД ПП ................................................................................................................ 40 ....100
РЕХаФлЕкС тов ..................................................................................................... 6 ....102
тоЧка оПоРИ ПлюС тов .................................................................................. 34 .... 113
УкРтЕХМЕД ПП ...................................................................................................... 49 .... 116

ДіагноСтИка, ДіагноСтИЧні ПРИлаДИ, аПаРатИ
Дана МЕДікал СИСтЕМСтов ........................................................................... 18 ......46
ДіагноСтИЧні СИСтЕМИ тов ........................................................................... 35 ......47
Днк-тЕХнологія УкРаЇна тов ........................................................................ 38 ......49
інтЕРнЕШнл  МЕДікл ЕквіПМЕнт ................................................................... 58 ......58
МЕД Ек СЕРвіС тов ............................................................................................. 30 ......73
ФоРСаЙт-МЕДтЕХ 
 коМПанія ........................................................................................................... 15 ....120

лаБоРатоРнЕ оБлаДнання, вСЕ Для лаБоРатоРіЇ
Біо тЕСт МЕД тЗов .............................................................................................. 26 ......30

Полтава МЕДоБлаДнання тов .................................................................... 13 ......92

РЕагЕнт Прат ....................................................................................................... 10 ......99
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ПЕРЕлік УЧаСнИків 
За тЕМатИЧнИМИ РоЗДілаМИ

№стендA №сторінки

МЕДИЧнИЙ оДяг та вЗУття
МЕДтЕХніка ........................................................................................................... 37 ......79
тоПлаЙн  
 сУчасниЙ оДяГ та вЗУття ДЛя Лікарів стоМатоЛоГів  
 ПіД ЗаМовЛення ............................................................................................. 56 .... 112

вИРоБИ МЕДИЧного ПРИЗнаЧЕння
ЕкоМЕД тов ........................................................................................................... 42 ......53
МЕДтЕХніка ........................................................................................................... 37 ......79
Мк каРДіо тов....................................................................................................... 39 ......83

МЕДИЧнИЙ тУРИЗМ
HUNGAROSPA HAJDUSzOBOSzLO ................................................................... 60 ......20

СУЧаСні клінікИ та ПоСлУгИ
акаДЕМія гРаЦія 
 МіЖнароДниЙ центр корекціЇ Постави оксани сЛінько ............ 65 ......25
БіоМЕД ..................................................................................................................... 14 ......32
Еліта 
 реаБіЛітаціЙниЙ центр тЗов .................................................................... 45 ......55
оРто-кРок 
 ПіДПриєМство ЛоГо «ПіЛ» .......................................................................... 47 ......90

ФаРМаЦЕвтИЧні ПРЕПаРатИ, ФітоПРЕПаРатИ,  
БіологіЧно-актИвні ДоБавкИ, лікУвалЬна коСМЕтИка

LA ROCHE-POSAY 
 ЛаБораторіЇ ...................................................................................................... 63 ......21

LIQBERRY TM .......................................................................................................... 48 ......23
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ПЕРЕлік УЧаСнИків 
За тЕМатИЧнИМИ РоЗДілаМИ

№стендA №сторінки

аМакСа тов ............................................................................................................. 9 ......26
БіотЕХноС тов....................................................................................................... 3 ......33
БіоФаРМа тов ...................................................................................................... 61 ......35
БIШоФIт MG ++ ...................................................................................................... 23 ......37 
БоРЩагівСЬкИЙ  ХіМіко-ФаРМаЦЕвтИЧнИЙ ЗавоД 
 наУково-вироБничиЙ центр Пат ........................................................... 16 ......39
голДЕн-ФаРМ 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 50 ......44
ЕвЕР нЕЙРо ФаРМа 
 ПреДставнициво в УкраЇні ....................................................................... 25 ......51
кваЙСЕР ФаРМа УкРаЇна тов .......................................................................... 5 ......60
МУкоС ФаРМа 
 ПреДставництво в УкраЇні ........................................................................ 19 ......86
ПФаЙЗЕР 
 коМПанія Бі.ві.ексПорт ................................................................................. 4 ......98
РоШ УкРаЇна тов ................................................................................................... 7 ....104
такЕДа УкРаЇна тов ........................................................................................... 12 .... 110
ФаРМак ват ........................................................................................................... 67 .... 119
юРія-ФаРМ 
 ФарМацевтична корПорація ..................................................................... 2 ....122

СПЕЦ ЗМі
DOCTORTAP UKRAINE .......................................................................................... 52 ......19

інШЕ
М.і.С. РЕЄСтР ПП ................................................................................................... 33 ......71
МЕДСтаР СолюШЕнС тов нМт тов .............................................................. 68 ......77
Роял інтЕгРаЦія тов ......................................................................................... 53 ....106
УкРаЇнСЬкЕ лікаРСЬкЕ товаРИСтво У лЬвові ....................................... 64 .... 115
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTS, EQUIPMENT 
FOR MEDICAL INSTITUTIONS

AFS MEDIzINTECHNIK LLC .................................................................................. 59 ......29

BTL UKRAINE LLC .................................................................................................. 24 ......42

ECOMED LLC ........................................................................................................... 42 ......54

CONTACT CO LtD ................................................................................................... 22 ......65

MEDSTAR SOLUTIONS LLC NMT LtD ................................................................. 68 ......78

MEDTECHNIKA ........................................................................................................ 37 ......80

MEDHOUSE GROUP LLC ....................................................................................... 29 ......82

MC CARDIO LLC ...................................................................................................... 39 ......84

NOVATOR 
 StAte enteRPRiSe .......................................................................................... 20 ......89

PROMED-UKRAINE Pe. ..........................................................................................11 ......95

PROTECH SOLUTIONS UKRAINE LLC ................................................................ 27 ......97

THE UNION OF MEDICINE & TECHNOLOGIES LtD.  ........................................ 31 ....109

FORSITE-MEDTECH 
 ComPAnY ............................................................................................................ 15 ....121

ORTHOPEDIC PRODUCTION, REHABILITATION MEANS 
REMED PC ................................................................................................................ 40 ....101

REHAFLEX LLC ......................................................................................................... 6 ....103

TOPIC OPORA PLUS LLC ...................................................................................... 34 .... 114

UKRTEKHMED PE ................................................................................................... 49 .... 117

DIAG NOSTICS, DIAGNOSTIC DEVICES
DIAGNOSTIC SYSTEMS UKRAINE LLC .............................................................. 35 ......48

DNA-TECHNOLOGY UKRAINE LLC ..................................................................... 38 ......50
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT LtD ................................................... 58 ......59

MED EK SERVICE LtD ........................................................................................... 30 ......74

FoRSite-meDteCh 
 ComPAnY ............................................................................................................ 15 ....121 

LABORATORY EQUIPMENT
BIO TEST MED LtD. ................................................................................................ 26 ......31

MEDICAL CLOTHES AND SHOES
MEDTECHNIKA ........................................................................................................ 37 ......80

MEDICAL PRODUCTS
ECOMED LLC ........................................................................................................... 42 ......54

MEDTECHNIKA ........................................................................................................ 37 ......80

MC CARDIO LLC ...................................................................................................... 39 ......84

MODERN CLINIC AND SERVICES
ELITA 
 RehAbiLitAtion CentRe LtD ....................................................................... 45 ......56

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

LA ROCHE-POSAY 
 LAboRAtoRieS ................................................................................................. 63 ......22

LIQBERRY TM .......................................................................................................... 48 ......24

AMAXA LLC ................................................................................................................ 9 ......27

BIOTEHNOS LLC ....................................................................................................... 3 ......34

BISHOFIT MG ++ ..................................................................................................... 23 ......38
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT .......................... 16 ......40

GOLDEN-FARM 
 PRiVAte enteRPRiSe ..................................................................................... 50 ......45

EVER NEURO PHARMA 
 gmbh RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine ........................................... 25 ......52

QUEISSER PHARMA CO. KG LLC .......................................................................... 5 ......61

MUCOS PHARMA 
 RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine ....................................................... 19 ......87

ROCHE UKRAINE LLC .............................................................................................. 7 ....105

TAKEDA LLC ............................................................................................................ 12 .... 111

YURIA-PHARM 
 PhARmACeUtiCAL CoRPoRAtion ................................................................. 2 ....123

OTHER
M.I.S. REGISTER Pе ............................................................................................... 33 ......72

MEDSTAR SOLUTIONS LLC NMT LtD ................................................................. 68 ......78

UKRTEKHMED PE ................................................................................................... 49 .... 117
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РЕклаМна каМПанія

в СПЕЦіаліЗованіЙ ПРЕСі:
- журнал «Практикуючий лікар» ..................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» ................................(м.київ, Україна)
- журнал «Практика управління  медичним закладом» ............................(м. київ, Україна)
- журнал «Журнал заступника головного лікаря» ......................................(м. київ, Україна)
- журнал «неврологія, психіатрія, психотерапія» ......................................(м. київ, Україна)
- журнал «Хірургія, ортопедія, травматологія» ..........................................(м. київ, Україна)
- журнал «онкологія, гематологія, хіміотерапія» .......................................(м. київ, Україна)
- журнал «Медицинские аспекты здоровья женщины» .............................(м. київ, Україна)
- журнал «острые и неотложные состояния в практике врача» ..............(м. київ, Україна)
- журнал «Український неврологічний журнал» ..........................................(м.київ, Україна)
- журнал «Український терапевтичний журнал» .........................................(м.київ, Україна)
- журнал «современная фармация»» ..................................................... (м.Харків, Україна)
- журнал «евразийский онкологический журнал»  .....................................(м.київ, Україна)
- журнал «инновационные технологии в медицине»  ................................(м.київ, Україна)
- журнал «Журнал неврології» ім. Б.М. Маньковського» ..........................(м. київ, Україна)
- журнал «Фармацевт Практик» ..................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «Здоров’я жінки» ..........................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «реабілітація та паліативна медицина» .....................................(м. київ, Україна)
- журнал «therapia» .................................................................................... (м. київ, Україна)
- науково-практичний журнал «сімейна медицина» .................................(м. київ, Україна)
- газета «Здоров’я України ХХі сторіччя» ...................................................(м. київ, Україна)
- газета «Alma mater» ..................................................................................(м.Львів, Україна) 
- газета Українського лікарського товариства «народне здоров’я» ........(м.Львів, Україна)
- газета «Здоров`я і довголіття» ...................................................................(м. київ, Україна)

в наСтУПнИХ вИДанняХ:
- Газета «афіша Прикарпаття» ............................................. (м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «від і до» .................................................................................(м. чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» .........................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Газета реклама» .................................................... (м. івано-Франківськ, Україна)
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РЕклаМна каМПанія

- Газета «Закарпатські оголошення» ...................................................(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи» ..................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта». ......................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «неділя» ………………. ...........................................................(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Меркурій» ............................................................................. (м. Житомир, Україна)

РЕклаМа  По  РаДіо:
- радіо «Львівська хвиля»;
- радіо «Галичина»;
- радіо «Люкс ФМ»;
- радіо «Західний полюс»

тЕлЕвіЗіЙна РЕклаМа:
- «5-ий канал»

ПіДтРИМка в INTERNET
сПеціаЛіЗовані ресУрси:
http://www.galexpo.com.ua/galmed/ 
https://www.facebook.com/Lviv.medical.Forum/
https://medprosvita.com.ua/
http://pharma.net.ua/
https://farmakosha.com/
http://med-expert.com.ua/
http://www.medvestnik.com/
http://zdorov-info.com.ua
http://med36.com/
http://medqueen.com
http://www.likar.info/
http://pharma-personnel.com.ua/
https://medstrana.com/
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РЕклаМна каМПанія

https://doctortap.com.ua/
https://www.health-ua.org/
http://health-ua.com
http://kiai.com.ua/
https://rpht.com.ua/
https://d-l.com.ua/
http://mazm.com.ua/
https://mazg.com.ua/
https://urgent.com.ua/
http://angiology.com.ua/
http://med-info.net.ua/
http://www.medkniga.kiev.ua
http://med-sestra.com/
http://www.likar-praktik.kiev.ua/
http://endokrynologia.kiev.ua/
http://www.neurology.kiev.ua/
http://agg.kiev.ua/
http://ult.lviv.ua/
http://www.meduniv.lviv.ua/
http://modern-pharmacy.com.ua/
http://doctorgeo.info/
http://recipe.by
http://ilikar.com
http://www.ujdvc.com.ua/
http://www.sgastro.com.ua/
http://www.ukrneuroj.com.ua/
http://www.utj.com.ua/
http://meddovidka.ua/
http://www.medcentre.com.ua/
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РЕклаМна каМПанія

ЗаГаЛьно інФорМаціЙні ПортаЛи:
https://www.ria.com
http://infomisto.com/
http://www.032.ua
http://www.0342.ua/
http://news.kompass.ua/
http://www.citylife.net.ua/
https://moemisto.ua/
https://afisha.vash.ua/
https://afisha.lviv.ua/
http://list.in.ua
https://all.biz/
morepodiy.lviv.ua
https://worldexpo.pro
https://lvivski.in.ua

ЗовніШня РЕклаМа:
- 200 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних закладах
- рекламні установки в центрі міста (8шт)

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

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

в МереЖі іnteRnet
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СПЕЦіалЬна ПоДяка

 Дирекція лЬвівСЬкого МЕДИЧного ФоРУМУ, ХxіV медичної виставки «галМЕД» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 Департаменту охорони здоров’я лоДа
 Управлінню охорони здоров’я львівської міської Ради
 Українській асоціації з вивчення болю
 Українській асоціації лікарів фізичної і реабілітаційної медицини
 львівському національному медичному університету 
 імені Данила галицького
 Українській асоціації медичного туризму
 Українському товариству ерготерапевтів
 львівській обласній асоціації фізичної терапії
 Українському лікарському товариству у львові
 лДР лікувально-Діагностичний онкологічний центр
 львівському обласному товариству неврологів
 Школі реабілітаційної медицини УкУ
 товариству дитячих пульмонологів і алергологів при Улт
 товариству урологів у львівській області
 львівському державному університету фізичної культури
 Медичному центру фізичної терапії та медицини болю  «інново»
 тов «Медичні технології»
 львівському Палацу мистецтв
 Прат «Світ друку»
 тзов «агентству Економічної Безпеки «ЕФоРт»
та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майстер-класів
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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.






































	Рекламний блок 1
	ГалМЕД_2018
	Юрія Фарм
	Дана МС-compressed
	TopLine
	Медпросвіта
	Alma_Mater
	farmakosha_ua
	iLikar com
	Likar
	Prostodoctor
	Vit-A-Pol
	World Expo
	ZDOROV-INFO
	Здоровье женщины
	Здоров'я України
	МедДовідка
	Медкнига
	Народне здоров'я
	Сімейна медицина
	Современная фармация
	Фармацевт Практик

	ГалМЕД_2018
	Учасники виставки
	BALDINELLI 
	DOCTORTAP UKRAINE
	Hungarospa Hajduszoboszlo
	LA ROCHE-POSAY
	LiQberry
	АКАДЕМІЯ ГРАЦІЯ
	АМАКСА
	АФС МЕДИЦИНТЕХНІК
	БІО ТЕСТ МЕД
	БІОМЕД
	БІОТЕХНОС
	БІОФАРМА
	БIШОФIТ Mg ++
	БОРЩАГІВСЬКИЙ  ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД
	БТЛ-УКРАЇНА
	Виробник дитячого обладнання
	ГОЛДЕН-ФАРМ
	ДАНА МЕДІКАЛ СИСТЕМС
	ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ
	ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
	ЕВЕР НЕЙРО ФАРМА
	ЕКОМЕД
	ЕЛІТА
	Інново
	ІНТЕРНЕШНЛ  МЕДІКЛ ЕКВІПМЕНТ
	КВАЙСЕР ФАРМА УКРАЇНА
	КОМПАСС Україна
	КОНТАКТ
	ЛАЗЕР І ЗДОРОВ’Я
	ЛІДЕР-ОРТО
	ЛЯПКО МВК
	М.І.С. РЕЄСТР
	МЕД ЕК СЕРВІС
	МЕДИН 2011
	МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
	Медстар Солюшенс
	НМТ
	МЕДТЕХНІКА
	МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ
	МК КАРДІО
	ММАКСИМУС-ГРУП
	МУКОС ФАРМА
	НОВАТОР
	ОРТО-КРОК
	ОРТОТЕХНО
	ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
	ПОЛЬМЕД
	ПРОМЕД-УКРАЇНА
	ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА
	ПФАЙЗЕР
	РЕАГЕНТ
	РЕМЕД
	РЕХАФЛЕКС
	РОШ УКРАЇНА
	РОЯЛ ІНТЕГРАЦІЯ
	Сосни
	Сoюз медицини та техніки
	ТАКЕДА УКРАЇНА
	ТОПЛАЙН
	ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС
	УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ
	УКРТЕХМЕД
	ФАРМА ПЕРСОНАЛ
	ФАРМАК
	ФОРСАЙТ-МЕДТЕХ
	ЮРІЯ-ФАРМ

	Організатори
	Програма роботи
	Перелік учасників за алфавітом
	Перелік учасників за тематичними розділами
	Рекламна кампанія
	Спеціальні подяки

	Рекламний блок 2
	032 Львів
	0324
	City Life
	kompass
	RIA
	Афіша прикарпаття
	Від_і_До
	Газета в дорогу
	Газета Реклама
	Закарпатські оголошення
	Закарпатські оголошення_Поради
	Інфомісто
	КурьерЕКСПО
	Львівська_Пошта
	Меркурий
	МійДім
	Моє місто
	Телекомпанія МІСТ


