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Постачальник сучасного медичного інструментарію ó 
трикомпонентних шприців та голок ТМ ´БогМаркª

Завод «Медікал Ломжа» — вузькопрофільне підприємство, що випускає трикомпонентні
шприци та ін’єкційні голки під торговою маркою «БогМарк». Завод було побудовано
італійськими спеціалістами у 1991 році в м. Ломжа, Польща, ЄС. Виробництво повністю
автоматизовано та сертифіковано за нормами ISO та CE. Кілька разів на рік завод
проходить незалежний аудит на підтвердження всіх отриманих сертифікатів.
Завод ´Медікал Ломжаª випускає сучасні інíєкційні шприци ó 
трикомпонентні.
Трикомпонентний шприц відрізняється від звичного для українських медиків двокомпо-
нентного наявністю на поршні гумового ущільнювача. Цей додатковий компонент покращує

функціональні можливості шприца, а також запобігає здиранню
мікрочастинок поліпропілену зі стінок циліндру при руху поршня та

потраплянню цих частинок до організму людини.

Повний цикл виробництва шприців та голок
ТМ «БогМарк» розташований у межах країн Євро-
пейського Союзу. Це єдиний на 100% європейсь#
кий шприц, який уже протягом 16 років про#
дається в Україні.
Шприци «БогМарк» були першими трикомпонентними
шприцами в Україні і досі залишаються кращими.

Це єдині шприци, що отримали перемогу в міжнародному фести-
валі-конкурсі «Вибір року».

Що відрізняє шприци ´БогМаркª від інших шприців?
1. Шприци «БогМарк» постачаються зі зручною шкалою: 1 мл, 2,5 мл, 3 мл, 6 мл,
11 мл, 22 мл.

2. Шприци «БогМарк» кольорові. Укол такими «дружніми» шприцами пацієнт сприй-
має спокійніше, а медпрацівникові легше і швидше знайти шприц потрібного об’єму.
3. На відміну від більшості продукції інших виробників, до кожного шприца
«БогМарк» підібрано голку оптимального розміру відповідно до міжнародних стан-
дартів та побажань медичних фахівців.
4. Шприци якісно упаковані: в індивідуальній упаковці голка вже надіта на шприц —
це збільшує стерильність та економить час медичного працівника. Групова упаковка
передбачає зручне зберігання шприців в умовах медичного закладу в невеликих кар-
тонних коробках.
5. Голки «БогМарк» гострі та ідеально відшліфовані. Для ви-
робництва кожної голки використовується тригранне за-
гострення лазером, ультразвукове шліфування по-
верхні та розроблена в лабораторії заводу «Медікал
Ломжа» унікальна технологія силіконізації голки по
всій довжині.
6. Завод пропонує й окремо упаковані голки широкого діапазону діаметрів: від най-
меншого — 0,4 мм (27G) для косметичних, стоматологічних процедур, до найбільшого —
1,1 мм (19G) для внутрішньовенних процедур. Довжина голок — від 13 до 40 мм. Наразі
готується випуск голок для мезотерапії.
7. Гнучкість роботи виробника: оперативне виконання спеціальних замовлень. Поставки
нестандартних комбінацій «шприц-голка» для будь-яких галузей медицини.

Завод «Медікал Ломжа» постійно вдосконалює свою продукцію, орієнтуючись
на потреби медичного ринку, та зберігає при цьому головні принципи: високоякісна
сировина, новітні розробки, вузька спеціалізація, жорсткий менеджмент. За минулі

роки продукція ТМ «БогМарк» завоювала заслужену репутацію
товару найвищого рівня, що задовольняє потреби всіх клієнтів
компанії. 
На сьогодні шприци «БогМарк» успішно продаються у більшості
українських аптек; продукції ТМ «БогМарк» віддають перевагу

найкращі приватні та державні медичні заклади України. 

Компанія «БогМарк Україна»

Подорожний 
Анатолій Станіславович
Директор

Шприци ´БогМаркª для медичного центру ó
це стандарти європейської медицини в Україні.

Представництво заводу «Медікал Ломжа» в Україні —
Компанія «БогМарк Україна» 
вул. Волоська, 23, оф. 51, м. Київ 
Тел.: +380 (44) 502-82-18
Е-mail: info@bogmark.com.ua, www.bogmark.com.ua

Шприци ´БогМаркª 
для пацієнта ó 

це непомітний укол без болю 
та наслідків!
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ЗАТ «Укрмедтехніка» було створено у жовтні 1995 р. з метою комплексного
забезпечення лікувальних закладів України необхідним медичним та лабораторним
обладнанням, медичними меблями й реагентами.
Сьогодні компанія входить до п’ятірки провідних фірм України, які займаються
імпортом медичної техніки, її продажем та сервісним обслуговуванням, повністю за-
безпечуючи лікарні, шпиталі, лікувальні центри й допомагаючи із проектуванням,
плануванням, розміщенням та монтажем медичного обладнання у закладі від мо-
менту завершення будівельних робіт.

ЗАТ «Укрмедтехніка» ексклюзивно постачає продукцію таких
виробників:
- Toshiba (Японія): сучасні ультразвукові апарати, комп’ютерні
томографи, рентгенівські системи, магнітно-резонансні томо-
графи, ангіограми;
- Hologic (США): високоякісні мамографічні системи різного
ступеня складності та денситометрів;
- IMD (Італія): палатні рентгени різних ступенів складності;
- Accuray (США): радіохірургічні системи для лікування пухлин.

ЗАТ «Укрмедтехніка» бере участь у численних тендерах на за-
купівлю медичного обладнання і перемагає завдяки його ви-
сокій якості, оптимальним цінам та індивідуальному підходу
до кожного замовника.
Інженери компанії пройшли курс навчання у спеціалізованих центрах на базах фірм
виробників. Сервісна служба тісно співпрацює з відповідним відділом Європейсько-
го представництва Toshiba Medical Systems, Hologic, IMD та Accuray. Таке
співробітництво допомагає миттєво вирішувати питання не лише діагностики медич-
них систем, а й поставок запасних частин. Спільно з провідними фахівцями інжене-
ри сервісного відділу ЗАТ «Укрмедтехніка» впроваджують рішення, що стосуються
особливостей адаптації стандартного устаткування до місцевих вимог і умов, а також

побажань замовника. У завдання сервісної служби входить створення проектів із
розміщення високотехнологічного медичного устаткування у наданих замовником
приміщеннях, узгодження і ведення цих проектів разом із проектними інститутами і
будівельними організаціями.
Висококваліфікована команда менеджерів швидко реагує і допомагає підібрати оп-
тимальний варіант комплектації необхідним обладнанням, а інженери забезпечують
своєчасну установку, гарантійне та сервісне обслуговування.
ЗАТ ´Укрмедтехнікаª не лише задовольняє потреби замовників, а й
пропонує нові ідеї, щоб перевершити їхні очікування. 

Медичні заклади, котрі комплектувалися нашою компанією:
Головний військовий клінічний шпиталь МОЗ 
Інститут хірургії та трансплантології АМН України 
Інститут серцево-судинної хірургії АМН України 
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами Адміністрації Пре-
зидента України 
Центральний шпиталь прикордонних військ України, м. Київ 
Медчастина ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Іліча», м. Маріуполь
Українська спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит», м. Київ 
Дитяча клінічна лікарня Печерського району, м. Київ 
Медичний центр «INTO-SANA», м. Одеса (приватна лікарня) 
Перший приватний пологовий будинок «ISIDA», м. Київ (приватна лікарня) 
Клініка «МЕДІКОМ», м. Київ (приватна лікарня) 
Клініка «БОРИС», м. Київ (приватна лікарня) 
Клініка «СВЯТА ПАРАСКЕВА», м. Львів (приватна клініка) 
Національний інститут раку  
Клініка «ДОБРОБУТ», м. Київ (приватна клініка) 
Клініка «ЄВРОЛАБ», м. Київ (приватна клініка) 
«Клініка планування сім’ї», м. Київ (приватна клініка) 
Клініка «Крапля Роси», м. Київ (приватна клініка) 
Клініка «ОБЕРІГ», м. Київ
Клініко-діагностичний центр «Олександрівський», м. Київ
Медичний центр «Кібер клініка Спіженка», с. Капітанівка

Лаврентій 
Дмитро Степанович
Директор 

ЗАТ «Укрмедтехніка»
Лінійка обладнання Toshiba Medical Systems

вул. Борщагівська, 204-В, м. Київ, 03058
Тел.: +380 (44) 404-5-999, Факс: 404-6-004

Е-mail: root@toshiba.net.ua 
www.ukrmedtechnika.com, www.toshiba.net.ua
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ТОВ ´Торговий Дім ´Кампус Коттон Клабª є одним із найбільших
вітчизняних виробників товарів медичного призначення, що профе-
сійно працює на ринку медичної продукції з 1995 року. За цей час
побудовано розгалужену мережу філій в Україні, асортимент розши-
рено до більш як 300 найменувань вітчизняних та імпортних виробів
медичного призначення, санітарії та гігієни. Компанія пропонує
виробництво товарів під приватною маркою клієнта.

Вже давно зарекомендували себе такі види 
продукції компанії:
– марлеві виробі (бинти, відрізи, серветки
та спонжі, набір операційний «Коттонбікс»);
– ватні вироби (вата в ролах та зіг-заг, гігіє-
нічні палички та подушечки);
– рукавички латексні оглядові та хірургічні.

Пропонуються також нові товари медичного та космето#
логічного призначення:

– комплекти медичні стерильні «Віола» (для
породіллі, для пологів, хірургічні, для відвіду-
вача, для гінекологічних оглядів тощо);
– одноразові вироби з нетканого матеріалу та
поліетилену (халати, бахіли, шапки, берети);

– маски медичні неткані та марлеві «Віола»;
– одноразові простирадла та рушники в ролах.

Продукція ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб»
ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІНУЄ ЯКІСТЬ

ТОВ «Торговий Дім 
«Кампус Коттон Клаб»

Адреса центрального офісу:
вул. Димитрова, 6, м. Київ, 03150

Тел./факс: +380 (44) 490#71#70, 490#71#79
www.cotton.com.ua

ТОВ ´Медоліна#Київª є ексклюзивним постачальником обладнання таких виробників:
– NeuroLogica (США) — перший у світі мобільний комп’ютерний томограф
(обстеження у реанімації, операційній, палаті, діагностика немовлят);

– CRITICARE (США) — надійні монітори пацієнта, центральні станції, модульні
монітори, пульсоксиметри;
– PTS (США) — експрес-аналізатори крові CardioChek для визначення ліпідного
спектру, точність — 96%;
– HIRTZ (Німеччина) — протипролежневі матраци, медичні аспіратори різного призначення;
– REDA (Німеччина) — медичні інструменти виняткової якості та надійності,
сформовані набори для різних спеціальностей;
– LIBEREC (Чехія) — операційні та палатні консолі, обладнання для медичних газів;
– AMPall (Корея) — інфузійні та шприцеві дозатори.

Запрошуємо до співпраці!

ТОВ «Медоліна#Київ»

Бондар
Світлана Юріївна
Директор
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НМЦ ´МЕДІНТЕХª працює на медичному ринку України з 1991 року. Основним
напрямком його діяльності є розробка, виробництво та продаж апаратури для:
– медичної реабілітації, фізіотерапії та курорто#
логії (КВЧ- та лазеротерапія, магнітотерапія, електро-
терапія, синглетно-киснева терапія, ультразвукова терапія,
вихрові ванни, електропунктурна діагностика);
– апаратної косметології (ультразвуковий пілінг,
ультрафонофорез, мікрострумова терапія, вакуумний
магнітороликовий масаж, вібромасаж, мікродермабразія,
гідролазеровакуумний масаж, гідроколонотерапія);
– підготовки фахівців, які працюватимуть із пропоно-
ваною медичною апаратурою.

За час діяльності НМЦ ´МЕДІНТЕХª досяг#
нуто значних результатів, а саме: 
– розроблено та впроваджено у виробництво
23 базові моделі та 15 модифікацій апаратів.
Апарати внесені до Державного реєстру ме-
дичної техніки, дозволені до застосування на
території України та Росії. Отримано понад
50 патентів України на винаходи та промислові
зразки;
– видано 21 монографію та 45 науково-мето-

дичних посібників із застосування фізичних факторів у клінічній і курортній прак-
тиці. Співробітники НМЦ опублікували понад 100 статей.

Чухраєв 
Микола Вікторович 
Директор

Науково#методичний центр
«Медичні інноваційні технології»

вул. Почайнинська, 23, оф. 2, м. Київ, 04070 
Тел.: +380 (44) 425-91-22 (23), 531-37-09; т./ф: 531-37-08

E-mail: medintech@list.ru, http: www.medintex.com

Апарат для фізіотерапії
комбінований ´МІТ�11ª

Апарат для приготування
синглетно�кисневих
коктейлів ´МІТ�Сª

www.kateter.com.ua
Інтернет�магазин�склад із базою знань

Вироби медичного призначення для:

– пацiентiв 
– лiкарiв та лiкарень 
– посередникiв

Контакти: 
бул. Вернадського, 36, оф. 501�506, м. Київ, 03680
Тел.: +380 (44) 423�82�42 (багатоканальний). 
Інформаційна лінія: 0 (800) 50�74�12; 
Е�mail: org@ukrneomed.com

Iнновацiя в реабiлiтацiї
Korebalance & SportKAT

SportKAT & Korebalance — інтегроване тренування
на рухливій платформі всіх систем організму, 
що відповідають за рівновагу та стійкість
(вестибулярний аппарат, зір, пропріоцептори)

Медичні тренажери з біологічним зворотнім зв’язком
для пацієнтів, що пережили:

для тренувань спортсменів, військових,  артистів 
та всіх, хто бажає бути здоровим

– інсульт
– черепно�мозкові травми
– ортопедичні втручання
– ураження вестибулярного апарату
– ураження центральної нервової системи
– хворобу Паркінсона та ін.

Працюйте з нами на здоров’я!
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ТОМКО
Юрій Валентинович

3M#ESPE, СHEMA, COLTENE, DENTSPLY, GC, GINGI#PAK 
HERAEUS#KULZER, KERR#HAWE, KETTENBACH, KODAK, MANI, MEDICOM, 

META, MICROBRUSH, SEPTODONT, SPOFA DENTAL, VOCO, WRP (DERMAGRIP)
ZHERMACK, ВЛАДМИВА, ГЕМОПЛАСТ, СТОМА, ТОР, ЕСТА

– Адгезивно-волоконні системи;
– антисептична обробка;
– витратні матеріали;
– відбиткові маси;
– дезинфекція та стерилізація;
– матеріали для пломбування, 

фіксацій і реставрацій;

– ендодонтичні матеріали; 
– матеріали для виготовлення 

тимчасових коронок і мостів; 
– матеріали для знеболювання; 
– рентгенплівки та хімреактиви; 
– ретракційні нитки; 
– хірургія та пародонтологія.

Стоматологічні матеріали

Готівковий та безготівковий розрахунок. Доставка по всій Україні ТОМКО

Тел.: +380 (44) 360#11#22, +380 (68) 364#66#77, +380 (67) 497#31#86
http://tomko.uaprom.net;  E-mail: makdent@ukr.net

ТОВ ´Діагностичні системи ñ Українаª —
вітчизняний виробник імуноферментних тест-
систем та препаратів для контролю якості діа-
гностичних досліджень.
У широкому асортименті представленої про-
дукції — набори власного виробництва для
діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів, сифілісу,
TоRCH-інфекцій.

Крім того, ТОВ ´Діагностичні системи ó Українаª 
пропонує продукцію провідних іноземних виробників:

– тест-системи для пренатального скринінгу, виявлення маркерів захворювань
щитоподібної залози, гормонів репродукції та онкомаркерів: «НПО «Диагнос-
тические системы» (Нижній Новгород, Росія), ЗАТ «Алкор Био» (Санкт-Петер-
бург, Росія);
– реагенти для лабораторної діагностики: «Vital Diagnostics СПб.» (Росія),
«Ольвекс Диагностикум» (Росія);
– лабораторне обладнання та витратні матеріали.

Компанія забезпечує споживачів високоякісною продукцією, 
зареєстрованою МОЗ України.

З 2008 р. ТОВ «Діагностичні системи — Україна» — офіційний дистриб’ютор
в Україні відомої в усьому світі продукції BD Vacutainer, унікальних вакуумних
систем для забору крові, що забезпечують безпеку та стандартизацію проце-
дури забору крові, її транспортування, а також якість зразка.
Компанія тісно співпрацює з медичними закладами України і пропонує парт-
нерам оптимальний асортимент, консультаційно-методичну допомогу, сервіс-
не обслуговування, доставку товару в будь-яку точку України.

вул. Лугова, 9#Р, м. Київ, 04074 
а/с 119, м. Київ, 04210 

Тел./факс: +380 (44) 501#90#80, 501#91#00 (факс), 
E#mail: shkurday@npods.ru

ТОВ «Діагностичні системи – Україна»

Громовий 
Василь Микитович

Пасічник

Оздоровлення продуктами бджільництва
1. Молочко маточне — найцінніший із натуральних про-
дуктів. Додає життєвої сили та омолоджує. Позитивно впли-
ває на обмін речовин, стимулює центральну нервову систему,
знижує рівень холестерину в крові, регулює артеріальний

тиск, сприяє покращенню пам’яті й зору.
2. Молочко трутневе — тканинний продукт із личинок трутнів, що відновлює гормо-
нальний баланс. Рекомендується при фригідності та для лікування мастопатії, фіброміоми,
простатиту, аденоми, імпотенції.
3. Перга, або бджолиний хліб — законсервований бджолами пилок. Незамінний при ре-
абілітації після інсульту, при анемії, хворобах органів травлення і серцево-судинної системи.
4. Забрус — кришечки запечатаних медових стільників. Високоефективний засіб для
лікування вірусних захворювань верхніх дихальних шляхів: гаймориту, нежиттю і астми.
5. Воскова міль — паразит, який живиться усіма найціннішими продуктами життєдіяль-
ності бджіл і акумулює їх у своєму організмі. Надзвичайно ефективна в оздоровленні
хворих на туберкульоз, алергію, при варикозі, бронхіті, інфаркті.
6. Мед та інші продукти.

вул. Скальна, 13, м. Гайсин, Вінницька обл., 23700 
Тел.: +380 (4334) 2#73#30, +380 (67) 996#86#03, 
+380 (67) 760#19#77. E#mail: apivgrom@yandex.ru

Живе
зцілюється

живим!


