МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
Конгрес присвячений пам’яті Президента Всеукраїнської Асоціації Клінічної Хімії
та Лабораторної Медицини, зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики
НМАПО імені П. Л. Шупика, професора Ганни Геннадіївни Луньової

23–25 ВЕРЕСНЯ•2020•SEPTEMBER 23–25

ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ
OFFICIAL CATALOGUE

Україна, Київ
ВЦ «ACCO International»

Ukraine, Kyiv
EС «ACCO International»

INTERNATIONAL CONGRESS
ON LABORATORY MEDICINE
WWW.LABCOMPLEX.COM

ЗМІСТ:
Офіційні привітання

4

Науково-практична програма Міжнародного конгресу
з Лабораторної медицини

22

Алфавітний перелік учасників Міжнародного конгресу
з Лабораторної медицини

28

Інформація про учасників Міжнародного конгресу
з Лабораторної медицини

34

CONTENT:
Official welcoming speeches

5

Scientific-practical program of the International Congress
on Laboratory Medicine

22

Alphabetical list of exhibitors of the International Congress
on Laboratory Medicine

28

General information about exhibitors of the International
Congress on Laboratory Medicine

34

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE

Дорогі друзі!
Із великою радістю вітаю всіх фахівців медичних лабораторій з відкриттям
Міжнародного конгресу з лабораторної медицини.
Цей унікальний захід зібрав в столиці спеціалістів зі всієї України задля кроку
вперед у розвитку лабораторної справи в медичній галузі.
Оптимальний формат конгресу дає змогу фахівцям ділитися один з одним
своїми здобутками, підвищувати професійний рівень знань, дізнаватися про
новинки техніки та обладнання.
Обговоренню проблемних питань будуть присвячені виступи провідних
спікерів. А новинки лабораторного обладнання, приладів для оснащення
медичних лабораторій можна побачити, протестувати на презентації
комплексних рішень для медичних та наукових лабораторій.
Ця зустріч буде корисною для усіх учасників і, безсумнівно, стане запорукою
надання населенню доступних і якісних лабораторних послуг.
Тож від імені Департаменту охорони здоров’я міста Києва бажаю вам, шановні
учасники конгресу, отримати максимум знань, досвіду, позитивних вражень і
натхнення для нових звершень.

Валентина Гінзбург
Директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва,
Доктор медичних наук
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Dear friends!
It’s my pleasure to congratulate all medical laboratory professionals on the
opening of the International Congress on Laboratory Medicine.
This unique event has brought together specialists from all parts of Ukraine to
take a step forward in the development of laboratory aspect in the medical field.
The optimal format of the Congress allows professionals to share with each other
their achievements, increase their professional level of knowledge, learn about the
technological innovations and latest equipment.
Leading speakers will concentrate in their reports on today’s urgent issues. And
at the presentation of complex solutions for medical and scientific laboratories
everyone can watch and test the advanced equipment and devices for medical
laboratories.
This meeting will be useful for all participants and will undoubtedly guarantee the
provision of accessible and high quality laboratory services to the population.
Therefore, on behalf of the Department of Health of Kyiv, I wish you, dear
participants of the Congress, to get the maximum of knowledge, experience, positive
impressions and inspiration for new achievements.

Valentyna Hinzburh,
Director of the Department of Health of Kyiv,
Doctor of Medical Sciences
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE
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Шановні колеги!
Від імені Національної академії медичних наук України, як одного з
організаторів заходу, радий вітати вас з відкриттям Міжнародного конгресу з
лабораторної медицини.
Інститути НАМН України долучилися до формування науково-практичної
програми Конгресу, яка дає змогу ознайомити фахівців лабораторної медицини
зі здобутками наших висококваліфікованих і авторитетних спеціалістів,
обмінятися досвідом, представити інноваційні наукові розробки, що сприятиме
розвитку галузі.
Протягом трьох днів роботи Конгресу експерти галузі, вітчизняні та зарубіжні
науковці й лікарі-лаборанти матимуть змогу взяти участь у конструктивному
діалозі на конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах. А
спеціалізована експозиція комплексних рішень для медичних лабораторій
долучить до нього виробників і дистриб’юторів, які презентують своє обладнання
в дії.
Переконаний, що кожен спеціаліст зможе отримати максимум користі для
себе, підвищити свій фаховий рівень на заходах Конгресу, а також ознайомитися
з найновішим лабораторним обладнанням, контрольно-вимірювальними
приладами, комплексними рішеннями, необхідними для оснащення медичних
лабораторій, реагентами, індикаторами, тест-системами і реактивами, засобами
індивідуального захисту, тощо.
Плідної усім роботи, цікавих і корисних ділових контактів, нових знань!

В. Цимбалюк
Президент Національної академії медичних наук України, академік
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Dear colleagues!
On behalf of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, as one of the
organizers of the event, I am pleased to welcome you to the opening of the International
Congress on Laboratory Medicine.
The Institutes of the NAMS of Ukraine have joined in the development of the researchto-practice programme of the Congress, which allows to introduce the achievements of
our highly qualified and reputable experts to the specialists of laboratory medicine, to
exchange experience, to present innovative scientific results that will contribute to the
development of the industry.
During three operational days the Congress will be held, industry experts, domestic
and foreign researches and clinical laboratory scientists will be able to participate in a
productive dialogue at conferences, seminars, round table discussions and workshops.
The dedicated display of integrated solutions for medical laboratories will attract
manufacturers and distributors to showcase their equipment in action.
I am convinced that every specialist will have an opportunity to benefit, increase
their professional level at the Congress events, as well as to get acquainted with the latest
laboratory equipment, diagnostic instrumentation, integrated solutions necessary for
the medical laboratories facilities, reagents, indicators, test systems and chemical agents,
personal protective equipment, etc.
I wish everyone fruitful work, wide network of contacts and new knowledge!

V. Tsymbalyuk
President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Academician
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE
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Вельмишановні колеги!
Прийміть мої теплі вітання з нагоди відкриття Міжнародного конгресу з
лабораторної медицини!
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
як один з організаторів Конгресу, докладає значних зусиль для забезпечення
актуальності науково-практичної програми, а також з радістю залучає
зарубіжних колег у якості доповідачів.
Цього року кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика підготували для спеціалістів
лабораторної галузі професійні конференції та семінари, основним завданням
яких є формування єдиного підходу та консолідація зусиль, спрямованих на
надання доступних і якісних лабораторних послуг населенню нашої країни.
Потужна експозиція зарубіжних та вітчизняних компаній успішно доповнює
науково-практичну частину Конгресу. На цій платформі можна ознайомитися
з продукцією світових лідерів у галузі постачання обладнання і розробок для
лабораторій, встановити ділові контакти, зробити правильний вибір, попередньо
дізнавшись про переваги обладнання та взявши участь у презентаціях.
Бажаю організаторам і гостям Конгресу й надалі направляти свій талант
і професійну майстерність на примноження здобутків в ім'я розвитку
лабораторної медицини. Творчих успіхів Вам, продуктивних знайомств, розвитку
і процвітання!

Юрій Вороненко
доктор медичних наук, професор, академік НАМН України,
ректор НМАПО імені П. Л. Шупика

8

WWW.LABCOMPLEX.COM

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE

Dear Colleagues!
Please accept my warm congratulations on the occasion of the International Congress
on Laboratory Medicine!
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, as one of the organizers
of the Congress, makes great efforts to ensure the relevance of the scientific and practical
program, and gladly invites foreign colleagues to present.
This year, the Departments of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education has prepared professional grounds for conferences and seminars for the
specialists of the laboratory sphere, the main tasks of which are to guide a unified
approach and to consolidate efforts aimed at providing affordable and quality laboratory
services to the population of our country.
The powerful exposure of foreign and domestic companies will successfully
complement the scientific and practical part of the Congress. This is the platform where
one can get acquainted with the products of world supply leaders in the field of equipment
and elaborations for laboratories, establish business contacts and make choice having
studied all advantages of the equipment by participating in numerous presentations.
I hope, the organizers and all participants of the Congress will continue to focus their
talents and professional skills on the increase of achievements for the sake of laboratory
medicine development. I wish everyone further success, efficient acquaintances,
development and prosperity!

Y.V. Voronenko
Dr. habil. med., professor, academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Rector of the P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE
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Шановні колеги!
Вітаю вас із відкриттям важливої події у житті фахівців лабораторної
служби – Міжнародного конгресу з лабораторної медицини! Цього року ми
маємо окремий масштабний захід, який сприятиме підвищенню кваліфікації
лабораторних працівників, допоможе у вирішенні проблемних питань сучасних
напрямів лабораторної медицини.
Під час низки заходів спеціальної програми будуть обговорені найважливіші
та найактуальніші теми галузі, представлені новітні розробки. Також учасники
матимуть змогу удосконалити методи своєї роботи, отримати фахові консультації
від відомих експертів лабораторної галузі. Потужна експозиція успішно
доповнить науково-практичну частину конгресу. На цій платформі можна
ознайомитися з продукцією світових лідерів в області поставок обладнання
і розробок для лабораторій, встановити ділові контакти, зробити вибір,
попередньо дізнавшись переваги обладнання, взявши участь у презентаціях.
Для мене та для всіх спеціалістів, пов’язаних з трансфузіологічною
допомогою, особливо актуальною буде Фахова школа з міжнародною
участю «Прикладні питання забезпечення трансфузіологічної допомоги та
лабораторного супроводу трансфузії». Сподіваюся, що нові знання та досвід
допоможуть сформувати єдиний підхід і сконцентрувати всі зусилля на наданні
доступних і якісних лабораторних послуг населенню країни.
Тому, щиро бажаю усім учасникам наснаги, мудрості, плідної роботи,
виваженості у прийнятті рішень й сміливості для їх втілення!

О. В. Сергієнко
Директор КНП «Київський міський цент крові»
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Dear colleagues!
I congratulate you on the opening of an important event in the life of specialists of
laboratory service – International Congress on Laboratory Medicine! This year we
have a separate major event which will contribute to improving the skills of laboratory
workers, will help in solving the problematic issues of modern areas of laboratory
medicine.
During a series of events of a specially designed program, important and relevant
topics of the industry will be discussed, the latest developments will be presented.
The participants will also be able to improve their working methods, get
professional advice from well-known specialists of laboratory industry.
A powerful exhibition area will be a successful complement to the scientific and
practical part of the Congress. This is the platform where one can get acquainted
with products of world leaders in the field of equipment supply and elaborations
for laboratories, establish business contacts and make choice having studied all
advantages of the equipment by taking part in numerous presentations.
For me and for all professionals involved with transfusiological assistance,
Professional school with international participation “Applied issues of providing
transfusiological assistance and laboratory support of transfusions” will be of
special importance. I hope that the new knowledge and experience will help form
a unified approach and concentrate all efforts on providing accessible
and quality laboratory services to the population of the country.
Therefore, I sincerely wish all the participants inspiration, sagacity, fruitful work,
wisdom in making decisions and courage to implement them!

O. V. Serhiienko
Director of Kyiv City Blood Center, CNE
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE
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Шановні організатори, учасники та гості!
Від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини і від
себе особисто щиро вітаю з початком роботи науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Ефективність, якість та доступність сучасної лабораторної
медицини в Україні» в рамках Міжнародного конгресу з лабораторної медицини
2020. Це унікальна можливість для фахівців з різних міст України та зарубіжжя
зібратись разом і обговорити актуальні питання розвитку лабораторної
медицини, познайомитися з досвідом іноземних колег. Щиро запрошую всіх
бажаючих до участі у ній.
Сьогодні я не можу не згадати про велику втрату не тільки для нашої
Асоціації, але й для розвитку цілої галузі лабораторної медицини України взагалі.
Президент Асоціації, Голова ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи
для діагностики in vitro», завідувач кафедрою клінічної лабораторної діагностики
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Національний представник України в Міжнародній та
Європейській федераціях клінічної хімії та лабораторної медицини, експерт
Міністерства охорони здоров’я України з клінічної лабораторної діагностики,
д.мед.н., проф. Ганна Геннадіївна Луньова пішла з життя 30 січня 2020 року.
Від імені Асоціації дякую організаторам Міжнародного конгресу з лабораторної
медицини 2020 за присвяту Конгресу вшануванню її пам’яті.
Вважаю, що зараз, в процесі реформування та модернізації вітчизняної
галузі охорони здоров’я, всім нам потрібне постійне розуміння всієї
відповідальності за належне функціонування лабораторної медицини в України,
адже загальновизнаним є факт, що в даний час 70-80% інформації, необхідної
для клінічних рішень, необхідних для профілактики, діагностики та лікування
захворювань, надають клінічні лабораторні дослідження, і їх значимість
неухильно зростає.
Міжнародна федерація клінічної хімії та лабораторної медицини дає наразі
таке визначення лабораторної медицини: «Клінічна хімія та лабораторна
медицина – це клінічна спеціальність, яка включає вивчення і застосування хімії,
молекулярної біології та інших лабораторних наук в галузі охорони здоров'я.
Вона застосовується для підтримки суспільного благополуччя і скринінгу
захворювань або ранніх стадій хвороб, діагностики, розвитку, моніторингу,
лікування і ведення пацієнтів з широким спектром порушень».
Завдяки широті сфери охоплення, лабораторна медицина є надзвичайно
складною і наукоємною галуззю. Тому рівень підготовки сучасного спеціаліста
з лабораторної медицини потребує безперервного оновлення, удосконалення,
оволодіння найновішими технологіями та інноваціями. Програми підготовки
таких спеціалістів мають постійно змінюватися і вдосконалюватися,
відображаючи розширення сфери лабораторної медицини, впровадження нових
технологій і виникнення нових завдань.
Проте, незважаючи на всі складності і негаразди, що супроводжують реформи
медичної галузі України, щиро переконаний, що професіоналізм, знання, досвід
і високі людські якості наших спеціалістів дають усі можливості ефективно
модернізувати вітчизняну систему охорони здоров’я й вивести українську
медицину на найвищий європейський рівень.
Бажаю учасникам плідної роботи, натхнення та нових творчих здобутків!

О.Б. Хейломський
Голова Ради Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
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Dear organizers, participants and guests
On behalf of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine and in my personal capacity I cordially congratulate you on the beginning of
scientific-practical conference with international participation “Efficiency, quality, and
availability of modern laboratory medicine in Ukraine” as a part of the International
Congress on Laboratory Medicine-2020. This is an unique opportunity for specialists
from different cities of Ukraine and abroad to come together to discuss topical issues
of the development of laboratory medicine, as well as to learn the experience of
foreign colleagues. I sincerely invite everyone to participate in it.
Today I cannot but mention a great loss that not only our Association suffered,
but also the development of the whole area of laboratory medicine of Ukraine
in general did. The President of the Association, Chairperson of TC 166 “Clinical
laboratory testing and in vitro diagnostic test systems”, Head of the Department of
Clinical Laboratory Diagnostics of Shupyk NMAPE, National representative of Ukraine
in the International and European federations of clinical chemistry and laboratory
medicine, Member of the expert group of the Ministry of Health of Ukraine for clinical
laboratory diagnostics, Doctor of Medical Sciences, Professor Hanna Hennadiiivna
Lunova passed away on 30 January 2020. On behalf of the Association, I am grateful
to the organizers of the International Congress on Laboratory Medicine-2020
for the dedication of the Congress to honour her memory.
I think that now, in the process of reforming and modernization of domestic sphere
of healthcare, all of us require continual understanding of all the responsibility for the
proper functioning of laboratory medicine in Ukraine because it is acknowledged that,
currently, 70-80% of the information, which is necessary for clinical decisions making
to prevent, diagnose, and treat, the diseases, is provided with the help of clinical
laboratory tests, and their importance is steadily increasing.
The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
defines laboratory medicine as follows: “Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
is a clinical specialty that involves the study and application of chemistry, molecular
biology and other laboratory sciences to human healthcare. The specialty is applied
to maintaining public wellbeing and to the screening of pre-disease or early disease
states, diagnosis, staging, monitoring, treatment and management of patients with a
wide range of disorders.”
Due to its scope breadth, laboratory medicine is an extremely complex and
knowledge-intensive industry. Therefore, the level of training of modern specialists
in laboratory medicine requires continuous updating, improvement, mastering
of latest technologies and innovations. The training programs for such specialists
should be constantly revised and refined to reflect the expansion of the sphere of
laboratory medicine, the introduction of new technologies and the emergence of
new challenges.
However, in spite of all the difficulties and troubles accompaning the reforms of
the medical sector in Ukraine, I strongly believe that the professionalism, knowledge,
experience, and high human qualities of our specialists give every opportunity to
effectively modernize the national healthcare system and to bring Ukrainian medicine
to the highest European level.
I wish the participants fruitful work, inspiration, and new creative achievements!
O.B. Kheilomskyi
Head of the Council of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE
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Шановні колеги,
вітаю вас з початком роботи Міжнародного
конгресу з лабораторної медицини!
Цього року на міжнародному рівні організатори заходу разом
з Національною академією медичних наук України проводять І Міжнародний
конгрес з лабораторної медицини присвячений повсякденній роботі та
перспективі діяльності діагностичних та наукових лабораторій.
Це чудова можливість ознайомитися з останніми досягненнями у сегменті
діагностичних технологій, налагодити партнерські зв’язки, поділитися
напрацюваннями з колегами. Це – непересічна подія для фахівців у сфері
лабораторної медицини. У рамках виставки презентуються кращі зразки
продукції світових лідерів з виробництва обладнання для лабораторій.
Представники компаній детально пояснюють, які технічні характеристики і
переваги має обладнання, які особливості його використання. На основі таких
професійних рекомендацій легко обрати оптимальний варіант.
Програма заходу, окрім цікавої експозиції, передбачає потужне науковопрактичне наповнення. Зокрема, запланована низка заходів, де до уваги
аудиторії пропонуються цікаві виступи на актуальні теми. Цього року наукову
спільноту запрошують долучитися до обговорення індикаторів якості
лабораторних послуг і достовірності результатів лабораторних досліджень.
Бажаєте не тільки дізнатися про новітнє обладнання, а й випробувати його
у дії? Таку нагоду надає Українська лабораторна школа. Її учасники мають
можливість отримати професійні консультації експертів Лабораторної та
метрологічної служби НАМН України, міжінститутського Референтного
лабораторного центру НАМН України і провідних компаній-виробників
апаратури, а також відвідати майстер-класи на діючому обладнанні: біохімічних
автоматичних аналізаторах, гематологічних аналізаторах, автоматичних
коагулометрах, аналізаторах гемостазу, імуноферментних аналізаторах.
Визначити особливості використання хемілюмінесцентного та інших методів
на новому обладнанні.
Важливе місце одержить питання про первинну ланку, її забезпечення.
Ці та інші питання будуть розглянуті під час цього заходу.
Дорогі друзі! Колеги! Організатори цього заходу зробили великий подарунок
лабораторній медицині. Впевнена, що ми ще не один раз будемо збиратися на
семінарах і Українській лабораторній школі. Будемо радіти здобуткам один
одного.
Бажаю всім здоров’я та плідної співпраці.

Т.І. Гавриленко
професор, головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України,
віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
керівник міжінститутського лабораторного Референтного центру
НАМН України
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Dear colleagues,
I congratulate you on the opening of the International
Congress on Laboratory Medicine!
This year at the international level, the organizers of the event together with the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine hold the I International Congress
on Laboratory Medicine, devoted to the everyday work and future activities of
diagnostic and research laboratories.
It is a great opportunity to get acquainted with the latest achievements in the
segment of diagnostic technologies, to establish partnerships, and share best
practices with colleagues. This is an outstanding event for experts in the field of
laboratory medicine. The exhibition showcases the best products of the world
leaders in the manufacture of equipment for laboratories. The representatives of
the companies will provide detailed information on the technical characteristics and
advantages of the equipment, the peculiarities of its use. Such professional advice
helps easily choose the optimum alternative.
The program of the event, in addition to interesting exposition, suggests a
strong scientific and practical content. In particular, a number of events are planned
which offer the audience interesting presentations on relevant topics. This year the
scientific community are invited to join the discussion of the quality indicators of
laboratory services and reliability of laboratory results.
If you want not only to learn about the latest equipment, but to use it, you will be
provided with this opportunity in Ukrainian Laboratory School. Its participants will
receive expert consultations of NAMS Laboratory and Metrology Service specialists,
NAMS Inter-Institute Reference Laboratory Center specialists, the specialists of
leading companies-manufacturers of equipment, and also will visit master classes
on operating equipment: automatic biochemical analyzers, hematology analyzers,
automatic coagulometers, hemostasis analyzers, immunoassay analyzers; to
identify the features of the use of chemiluminescence and other techniques on
new equipment.
The issue of primary care setting will be of critical concern. These and other issues
will be discussed during this event.
Dear friends! Colleagues! The organizers of this event have made the laboratory
medicine a great present. I have every confidence that we will gather for seminars
and Ukrainian Laboratory School work on a frequent basis. We will rejoice in the
achievements of each other.
I wish you all good health and fruitful cooperation.

T.I. Havrylenko
Professor, Chief Specialist on laboratory diagnostics of NAMS,
Vice President of the All Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,
Head of NAMS Inter-Institute Reference Laboratory Center
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Шановні партнери, учасники та гості!
Радий вітати Вас на Міжнародному конгресі з лабораторної медицини, який
присвячений пам’яті Президента Всеукраїнської Асоціації Клінічної Хімії та
Лабораторної Медицини, зав. каф. клінічної лабораторної діагностики НМАПО ім.
П. Л. Шупика, проф. Ганні Геннадіївні Луньовій.
Цього року Конгрес проводиться вперше і вже набув надзвичайної
актуальності серед фахівців галузі лабораторної медицини, а також виробників
та постачальників лабораторного обладнання для медичних лабораторій.
Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати медичним працівникам, які
сьогодні працюють на передовій у боротьбі з коронавірусом. Шаную і дякую тим,
хто втратив своє життя у боротьбі з цим невидимим ворогом. Лікарі, лаборанти,
вірусологи, інфекціоністи та всі, хто щодня ризикує своїм життям, рятуючи життя
інших, незважаючи на колосальне фізичне та психологічне навантаження –
Дякуємо вам! Ви – наші герої!
Велику подяку за допомогу в організації заходу хочу висловити нашим
партнерам: Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика, Національній академії медичних наук України, Всеукраїнській асоціації
клінічної хімії та лабораторної медицини. Вже багато років Ваша підтримка є дуже
цінною та значущою для нас.
Окрема подяка компаніям бізнесу за підтримку та вагомий внесок у
розвиток Конгресу. Завдяки вам спеціалісти медичних лабораторій матимуть
змогу дізнатися про інноваційні розробки та новинки обладнання, побачити,
протестувати та ознайомитися з особливостями їх практичного застосування.
Також вдячний організаторам науково-практичних заходів, за формування
потужної програми конгресу. Цього року ключовими темами заходів стануть
«Ефективність, якість та доступність сучасної лабораторної медицини в
Україні», «Вимоги європейських норм, директив та стандартів у медичній
сфері», «Прикладні питання забезпечення трансфузіологічної допомоги та
лабораторного супроводу трансфузії». Для фахівців суміжних спеціальностей
особливо актуальною буде науково-практична конференція «Інфекційні хвороби
у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна
безпека» та багато інших, не менш важливих, тем.
Сучасна лабораторія − це кваліфікований персонал, який регулярно
розвивається, це якісне професійне обладнання, котре поповнюється новинками
ринку. Саме ці складові характеризують лабораторію високого рівня. І на
досягнення саме такого результату орієнтований наш проект.
Я впевнений, що знання, здобуті вами під час Міжнародного конгресу з
лабораторної медицини, стануть сходинкою до нових професійних досягнень,
модернізації лабораторій і розвитку галузі загалом.
Бажаю партнерам, учасникам, організаторам заходів та гостям міцного
здоров`я, плідної співпраці, професійного спілкування, корисних знайомств!
В. Ю. Ткаченко
Генеральний директор Групи компаній LMT
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Dear partners, participants and guests!
I am glad to welcome you to the International Congress on Laboratory Medicine,
dedicated to the memory of the President of the All-Ukrainian Association of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine, head of the Department of Clinical Laboratory
Diagnostics of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, professor
Hanna Hennadievna Luniova.
This year the Congress is being held for the first time and has already become extremely
relevant among specialists in the laboratory medicine industry, as well as manufacturers
and suppliers of laboratory equipment for medical laboratories.
I would like to take this opportunity to sincerely thank the medical professionals who
are working at the forefront in the fight against coronavirus today. I respect and thank
those who lost their lives in the fight against this invisible enemy. Doctors, laboratory
assistants, virologists, infectious disease specialists and everyone who risks their lives
every day saving the lives of others, despite the colossal physical and psychological stress
- Thank you! You are our heroes!
I would like to express my deep gratitude for the help in organizing the event to
our partners: the P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the All-Ukrainian Association of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine. For many years now, your support has been very
valuable and meaningful to us.
Special gratitude to business companies for their support and significant contribution
to the development of the Congress. Thanks to you, the specialists of medical laboratories
will be able to learn about innovative developments and new equipment, see, test and
familiarize themselves with the features of their practical application.
I am also grateful to the organizers of scientific-practical events, for the formation of
a powerful congress program. This year, the key topics of the events will be “Efficiency,
quality and availability of modern laboratory medicine in Ukraine”, “Requirements
of European norms, directives and standards in the medical field”, “Applied issues of
providing transfusion care and laboratory support for transfusion”. For specialists of related
specialties, the scientific and practical conference "Infectious Diseases in the Modern
World: Epidemiology, Diagnostics, Treatment, Prevention, Biological Safety" and many
others, equally important, will be especially relevant.
A modern laboratory is a qualified staff that is regularly developing, this is highquality professional equipment, which is replenished with market novelties. It is these
components that characterize a high-level laboratory. And our project is focused on
achieving just such a result.
I am sure that the knowledge you gained during the International Congress on
Laboratory Medicine will become a stepping stone to new professional achievements,
modernization of laboratories and the development of the industry as a whole.
I wish partners, participants, event organizers and guests good health, fruitful
cooperation, professional communication, useful acquaintances!
Tkachenko V. Yu.
General Director of the LMT Group of Companies
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Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини
з глибоким сумом сповіщає,
що 30 січня 2020 року, в результаті важкої хвороби пішла з життя
Ганна Геннадіївна Луньова, Президент Асоціації.
Луньова Г.Г. (1961-2020), д.мед.н., проф., зав. каф. клінічної
лабораторної діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика,
з 2007 року, експерт експертної комісії за спеціальністю
«клінічна лабораторна діагностика» МОЗ України та ДОЗ
КМДА, Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та
лабораторної медицини, Національний представник України
в Міжнародній та Європейській федераціях клінічної хімії
та лабораторної медицини, голова Технічного комітету
стандартизації 166 (ТК 166) «Клінічні лабораторні дослідження
та системи для діагностики in vitro», член Підкомітету 09
«Медицина» Технічного комітету з акредитації Національного
агентства з акредитації України.
Ганна Геннадіївна вела велику громадську діяльність
і приділяла велику увагу питанням організації
та
реформування
галузі
лабораторної
медицини і охорони здоров’я в цілому. Вона
керувала групою з підготовки пакету документів
«Заходи МОЗ України щодо вдосконалення галузі
лабораторної служби до 2013 року», в 2008 році
на розширеному засіданні Комітету ВР України з
питань охорони здоров’я та МОЗ України, успішно
захистила Концепцію державної цільової програми
«Створення централізованих регіональних клінікодіагностичних лабораторій за принципом мережі».
Починаючи з 2009 року, Ганна Геннадіївна брала
активну участь у розробці та імплементації у
вітчизняну практику більше 50 міжнародних
стандартів, серед яких найбільш значними є
ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії.
Вимоги до якості і компетентності» та ДСТУ EN
ISO 15195:2015 «Лабораторна медицина Вимоги
до референтних вимірювальних лабораторій».
Впровадження міжнародних стандартів у практику
роботи медичних лабораторій України стало основною
тематикою публікацій Г.Г. Луньової, які активно
друкувалися на сторінках журналів «Лабораторна
діагностика» і «Лабораторна діагностика. Східна
Європа».
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Багато часу Ганна Геннадіївна приділяла удосконаленню
програм підготовки фахівців відповідно до кращих
європейських практик, забезпечуючи високий рівень
професійної підготовки, безперервного професійного
розвитку, опанування новітніми технологіями і актуальними
знаннями. З ініціативи ВАКХЛМ і особисто Г.Г. Луньової
спеціальність 14.01.39 «клінічна лабораторна діагностика»
була включена в перелік спеціальностей, за якими
відбувається захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і
звань в області медичних і біологічних наук.
У квітні 2018 Г.Г. Луньова брала
активну участь у засіданні
«Круглого столу» Комітету з
питань
охорони
здоров’я
Верховної Ради України на тему:
«Лікарське самоврядування та
професійні асоціації як запорука
професійного зростання медичних
працівників».
Починаючи з 2008 року, Ганна Геннадіївна
була незмінним організатором науковопрактичних конференцій і майстер-класів
Асоціації, в рамках яких відбувався активний
обмін досвідом між колегами з різних регіонів
України, ближнього і далекого зарубіжжя, жваве
обговорення актуальних питань напрямків
розвитку сучасної лабораторної медицини.
Постійний учасник численних нарад та тренінгів, Ганна Геннадіївна Луньова була впевнена,
що впровадження системи забезпечення якості у практику лабораторій є запорукою виконання
своєчасних і якісних лабораторних досліджень.
Досвідчений, цілеспрямований організатор,
справжній вчений, висококваліфікований
лікар, педагог, чуйна колега, енергійна і
надійна людина.

Така в нашій пам’яті залишиться

Ганна Геннадіївна Луньова
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО
КОНГРЕСУ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM OF THE INTERNATIONAL
CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ
З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ*
23-25 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів,
конгресів, симпозіумів і науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2020 р.»,
затвердженому НАМН та МОЗ України

23 вересня
10.00-11.00
зал №1

23 вересня
11.00-18.00
зал №1
24 вересня
10.00-14.00
зал №1

23 вересня
10.00-17.00
зал «Синій»

Офіційне відкриття науковопрактичної конференції

Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Ефективність, якість
та доступність сучасної
лабораторної медицини в
Україні» присвячена пам’яті
Президента ВАКХЛМ, зав.
каф. клінічної лабораторної
діагностики НМАПО ім.
П. Л. Шупика, проф. Ганни
Геннадіївни Луньової
Організатори: НМАПО імені
П. Л. Шупика; Всеукраїнська
Асоціація Клінічної Хімії та
Лабораторної Медицини

The Congress is included in the “Register of congresses,
symposiums and scientific-practical conferences,
which will be held in 2020”, approved by the NAMS of
Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine

September
23
10.00-11.00
Hall №1

September
23
11.00-18.00
Hall №1
September
24
10.00-14.00
Hall №1

Official opening of the
scientific-practical conference

Scientific-practical conference
with international participation
“Efficiency, quality and
availability of modern laboratory
medicine in Ukraine” is dedicated
to the memory of the President
of the ACCLM, Head of the
Department of Clinical Laboratory
Diagnostics of the Shupyk National
Medical Academy of Postgraduate
Education, Professor Anna Lunova
Organizers: Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education,
Association of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine of Ukraine

Спонсори конференції

Sponsors of the conference

Круглий стіл «Ризикменеджмент в медичній
лабораторії: практикум та
обговорення»$
Організатор: ТОВ «Міжнародна
школа технічного
законодавства та управління
якістю» (ISTL)

Round table “Risk Management
in Medical Laboratory:
workshop and discussion”$
Organizer: International School of
Technical Legislation and Quality
Management (ISTL), LTD

Науково-практичний семінар
«Вимоги європейських норм,
23 вересня директив та стандартів у
10.00-15.00 медичній сфері. Ризики
переходу на нові норми,
зал
«Червоний» мінімізація ризиків»
Організатор: ТОВ «Центр
розвитку якості»
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SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM
OF THE INTERNATIONAL CONGRESS
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September
23
10.00-17.00
Hall «Blue»

September
23
10.00-15.00
Hall «Red»

Scientific-practical seminar
“Requirements of European
norms, directives and
standards in the medical field.
Risks of transition to new
norms, minimization of risks”
Organizer: Quality Development
Center, LLC
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23 вересня
15.30-18.00
зал
«Червоний»

Семінар «(ЛІС) Лабораторна
інформаційна система
«SIROCA-UKRAINE» – чому ми
варті уваги?!»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

23 вересня
12.30-18.00
зал №2

Науково-практична
конференція «Сучасні
наукові досягнення в
експериментальній та
лабораторній медицині»
Організатор: Навчальнонауковий центр «Інститут
біології та медицини»
Київського національного
університету імені Т. Шевченка

23 вересня
10.00-14.00
зал №3

23 вересня
14.30-16.00
зал №3

23 вересня
16.10-18.00
зал №3

23-24
вересня
стенд А-2
компанія
Хема

Науково-практична
конференція «Інфекційні
хвороби у сучасному світі:
епідеміологія, діагностика,
лікування, профілактика,
біологічна безпека»
Організатор: ДУ «Інститут
епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України»
Семінар «Сучасні методи
діагностики біоти
урогенітального тракту»
Організатор: ТОВ «ДНКТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»
Лекція «Генотипування
людини – діагностична
значимість досліджень
методом ПЛР»
Організатор: ТОВ «ДНКТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»
Перше міжнародне змагання
з піпетування «Формула Х!
Лабораторні перегони!»
Організатори: Компанія Хема,
Група компаній LMT

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

September
23
15.30-18.00
Hall «Red»

September
23
12.30-18.00
Hall №2

September
23
10.00-14.00
Hall №3

September
23
14.30-16.00
Hall №3

September
23
16.10-18.00
Hall №3

September
23-15
stand А-2
XEMA
Company

Seminar “(LIS) Laboratory
Information System” SIROCAUKRAINE “- Why Are We Worthy
of Attention?!”
Organizer: Vector-Best-Ukraine, LLC
Scientific-practical conference
“Modern scientific
achievements in experimental
and laboratory medicine”
Organizer: Educational and
Scientific Center “Institute of
Biology and Medicine” Taras
Shevchenko National University
of Kiev

Scientific-practical conference
“Infectious Diseases in the
modern world: Epidemiology,
Diagnosis, Treatment,
Prevention, Biological Safety”
Organizer: The Lev Gromashevsky
Institute of epidemiology &
Infectious diseases of NAMS of
Ukraine, SI

Seminar “Modern methods for
the diagnosis of biota of the
urogenital tract”
Organizer: DNA-TECHNOLOGY
UKRAINE, LLC
Lecture “Human genotyping
– diagnostic significance of
research by PCR”
Organizer: DNA-TECHNOLOGY
UKRAINE, LLC

Formula X! Laboratory
races! The first International
Pipetting Competition
Organizers: XEMA Company, LMT
Group of Companies

WWW.LABCOMPLEX.COM
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24 вересня
10.00-15.00
зал «Синій»

Фахова школа з міжнародною
участю «Прикладні
питання забезпечення
трансфузіологічної допомоги
та лабораторного супроводу
трансфузій»
Організатори: КНП «Київський
міський центр крові»
виконавчого органу Київської
міської ради; Кафедра
гематології та трансфузіології
НМАПО імені П. Л. Шупика

Засідання Технічного комітету
стандартизації «Клінічні
24 вересня лабораторні дослідження
10.00-11.00 та системи для діагностики
in vitro» (ТК 166)
зал
«Червоний» Організатор: Всеукраїнська
Асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
Загальні збори
Всеукраїнської Асоціації
24 вересня клінічної хімії та
11.00-13.30 лабораторної медицини
зал
«Червоний» Організатор: Всеукраїнська
Асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
Робоча нарада опорної
кафедри за фахом «Клінічна
біохімія» з представниками
однопрофільних кафедр
24 вересня післядипломної освіти ВНМЗ
13.30-14.25 України
зал
«Червоний» Організатор: Кафедра клінічної
лабораторної діагностики
НМАПО імені П. Л. Шупика

24 вересня
14.35-18.00
зал
«Червоний»

24

Науково-практична
конференція «Гемостаз –
Терра інкогніта»
Організатор: ДУ «Інститут
гематології та трансфузіології
НАМН України»
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September
24
10.00-15.00
Hall «Blue»

Professional school with
international participation
“Applied issues of providing
transfusiological assistance
and laboratory support of
transfusions”
Organizers: Kyiv City Blood
Center, CNE; Shupyk National
Medical Academy of Postgraduate
Education, Department of
Hematology and Transfusiology

September
24
10.00-11.00
Hall «Red»

Meeting of the Technical
Committee for Standardization
“Clinical laboratory research
and systems for in vitro
diagnostics” (TC 166)
Organizer: Association of Clinical
Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine

September
24
11.00-13.30
Hall «Red»

General meeting of the
Association of Clinical
Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine
Organizer: Association of Clinical
Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine

September
24
13.30-14.25
Hall «Red»

Workshop of the supporting
department in the specialty “Clinical
Biochemistry” with representatives
of the single-profile departments
of postgraduate education of
the Higher educational medical
institutions of Ukraine
Organizer: Department of Clinical
Laboratory Diagnostics of the
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education

September
24
14.35-18.00
Hall «Red»

Scientific-practical conference
“Hemostasis – Terra incognita”
Organizer: Institute of Hematology
and Transfusiology of the
Academy of Medical Sciences of
Ukraine, SI
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24 вересня
14.30-17.00
зал №1

24 вересня
10.00-18.00
зал №2
25 вересня
10.00-17.00
зал №2

Семінар «Особливості роботи
гематологічних аналізаторів
3-Diff, 5-Diff та інтерпретація
результатів. ШОЕ-аналіз методом
Вестергрена, в порівнянні з
методом Панченкова»
Організатор: ТОВ «ВекторБест-Україна»
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА
ШКОЛА
Організатори: НАМН України;
Лабораторна та метрологічна
служба НАМН; Міжінститутський
Референтний лабораторний
центр НАМН; ВАКХЛМ;
ДУ «Національний науковий
центр «Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска
НАМНУ»; Група компаній LMT

24 вересня
10.00-11.00
зал №3

Круглий стіл «Вимоги до
проведення науководослідних робіт:
метрологічна експертиза,
ведення первинної
документації, наукометричні
бази та публікації,
впровадження результатів
НДР в практику»
Організатори: Науковокоординаційне управління
та Міжінститутський
Референтний лабораторний
центр НАМН України

24 вересня
11.00-18.00
зал №3

Науково-практична
конференція «Медіатори
запалення – їх роль у
патогенезі захворювань»
Організатори: НАМН України;
Лабораторна та метрологічна
служба НАМН; Міжінститутський
Референтний лабораторний
центр НАМН; ДУ «Національний
науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка М.Д.
Стражеска НАМН України»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

September
24
14.30-17.00
Hall №1

September
24
10.00-18.00
Hall №2
September
25
10.00-17.00
Hall №2

September
24
10.00-11.00
Hall №3

September
24
11.00-18.00
Hall №3

Seminar “Features of
hematological analyzers 3-Diff,
5-Diff and interpretation of
results. ESR analysis by the
Westergren method, compared
with the Panchenkov method”
Organizer: Vector-Best-Ukraine,
LLC
UKRAINIAN LABORATORY
SCHOOL
Organizers: NAMS of Ukraine,
Laboratory and Metrology Service
of NAMS; Inter-Institute Reference
Laboratory Center of NAMS;
Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine of
Ukraine; National Science Center
«M.D. Strazhesko Institute of
Cardiology» of NAMS of Ukraine»,
SI; LMT Group of Companies
Round table “Requirements
for the conduct of research
works: metrological expertise,
maintenance of primary
documentation, scientometric
databases and publications,
implementation of the results
of the R&D in practice”
Organizers: Scientific Coordination
Department and Interinstitute
Reference Laboratory Center of the
NAMS of Ukraine

Scientific-practical conference
“Inflammatory Mediators their role in pathogenesis of
diseases”
Organizers: NAMS of Ukraine;
Laboratory and Metrological
Service of NAMS of Ukraine;
Interinstitute Reference Laboratory
Centre of NAMS of Ukraine; M.D.
Strazhesko Institute of Cardiology
National Scientific Center of the
NAMS of Ukraine, SI
WWW.LABCOMPLEX.COM

25

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE

25 вересня
10.00-15.30
зал «Синій»

Семінар-практикум «Школа
менеджера з якості за
стандартом ДСТУ EN ISO
15189:2015»$
Організатор: Журнал
«Лабораторна справа»

September
25
10.00-15.30
Hall «Blue»

Науково-практична
конференція «Сучасні
діагностичні технології в
25 вересня клінічній практиці»
10.00-14.00
Організатор: НДІ
зал
«Червоний» експериментальної та клінічної
медицини Національного
медичного університету
імені О.О. Богомольця

September
25
10.00-14.00
Hall «Red»

Семінар «Сучасні методи
діагностики системи
гемостазу і використання їх у
клінічній практиці»
Організатор: Медична освітня
платформа Medvoice

September
25
10.00-15.00
Hall №1

25 вересня
10.00-15.00
зал №1

25 вересня
10.00-14.15
зал №3

Майстер-клас «Особливості
постаналітичного
етапу цитогенетичних
та молекулярноцитогенетичних досліджень.
Можливі помилки та шляхи
запобігання їх виникнення»
Майстер-клас
«Мультидисциплінарні
аспекти діагностики
спадкової тромбофілії в
клінічній практиці»
Організатор: Кафедра медичної
та лабораторної генетики
НМАПО імені П. Л. Шупика

Workshop “School of Quality
Manager for the standard
National Standards of Ukraine
EN ISO 15189: 2015”$
Organizer: Laboratory case,
magazine

Scientific-practical conference
“Modern diagnostic
technologies in clinical
practice”
Organizer: Research Institute
of Experimental and Clinical
Medicine, Bogomolets National
Medical University

Seminar “Modern methods of
diagnostics of the hemostasis
system and their use in clinical
practice”
Organizer: Medical Educational
Platform Medvoice

Master-class “Features of
the post-analytical stage of
cytogenetic and molecular
cytogenetic studies. Possible
mistakes and ways to prevent
their occurrence”
September
25
10.00-14.15
Hall №3

Master-class “Multidisciplinary
aspects of the diagnosis of
hereditary thrombophilia in
clinical practice”
Organizer: Department of Medical
and Laboratory Genetics NMAPE
named after P. L. Shupik

*У програмі можливі зміни та доповнення / The program may be changed
$ Участь платна / Participation is paid
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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE
BCM «Україна.»
ITMED, міжнародна медична платформа
Medvoice, Медична освітня платформа
Mir Biotech
Авантіс, Група компаній
Альбамед
АЛЬФА ЛАБ СЕРВІС
АСКМ ГРУП
БЕСТ ДІАГНОСТИК, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біо-Роше, ТОВ
БМСЕРВІС
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, ГО
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
Глобал Біомаркетинг Груп, ТОВ
Групотест, ПП
ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ
Діалог Діагностікс
ДІАПРОФ-МЕД, ПАТ
ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
ЕКВІТЕСТЛАБ, ТОВ
ЕМПІРІКА МЕДИЧНА КОМПАНІЯ, ТОВ
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
Здоров'я України. Медичні видання,
Видавничий дім
Інститут біології та медицини, ННЦ КНУ імені
Тараса Шевченка
Інститут гематології та трансфузіології
НАМН України, ДУ
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л. В. Громашевського НАМН України, ДУ
ІНТЕКС-МЕД, ТОВ
Інтермедика
Київський міський центр крові, КНП
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103.UA, Medical Project
47
ALFA LAB SERVICE
35
ASKM GROUP
36
Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine
38
Avantis, Group of Companies
35
Albamed
35
BCM «Ukraine.»
34
BEST DIAGNOSTIK, LLC
36
BIO TEST MED, LTD
36
Bio-Roshe
37
BMSERVICE
37
CENTRALMED, LLC
56
CHEMEK, Scientific-Production Limited
Company
56
DIALABSERVIS, LTD
39
Dialogue Diagnostics
40
DIAPROPH-MED, JSC
40
DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
40
EKVITESTLAB, LLC
41
EMPIRICA MEDICAL COMPANY, LLC
41
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE
41
Felicit-Diagnostics, SPE, LTD
55
Global Biomarketing Group, LLC
39
Grupotest, PE
39
Health of Ukraine. Medical editions
42
Institute of Biology and Medicine, ESC
of Taras Shevchenko National University of Kyiv 42
Institute of haematology and transfusiology of the
NAMS of Ukraine, SI
42
INTEKS-MED, LLC
43
Intermedica
43
International School of Technical Legislation
and Quality Management (ISTL), LTD
48
ITMED, international medical platform
34
Kyiv Municipal Blood Center, CNE
43
Labinnovation, LLC
45
LABIX, LTD
45
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ЛАБВІТА, ТОВ
44
ЛАБІКС, ТОВ
45
Лабінновація, ТОВ
45
Лабораторія Гранум, ТОВ
45
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ
45
Лабораторна справа, журнал
46
Лабсвіт
46
Лада-Мед, ТОВ
46
ЛАЙТДЖИН
46
ЛЕДУМ, ТОВ
47
Медичний проект 103.UA
47
Медігран
47
Міжінститутський Референтний лабораторний
центр НАМН України
48
Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю (ISTL), ТОВ
48
МІРС, Корпорація
48
МК Квертімед-Україна, ТОВ
49
Науково-дослідний інститут експериментальної та
клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця 49
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
49
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика
50
ОКІРА, ТОВ
51
ОМБ, ТОВ
51
Провіденс Медіка, ТОВ
51
Професійні видання. Україна
52
Реагент, ПрАТ
52
РедМед, ТОВ
52
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
53
СПЕКТРОЛАБ, ТОВ
53
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ, ТОВ
53
ТерраЛаб Ай Ті
54
Терра-Мед, ТОВ
54
УКР ДІАГНОСТИКА
54
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
55
Філісіт-Діагностика, НВП, ТОВ
55
ХЕМА, ТОВ
55
ХІМЕК, Науково-виробниче підприємство,ТОВ
56
ЦЕНТРАЛМЕД, ТОВ
56
ШимЮкрейн, ТОВ
56
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
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Laboratory case, Magazine
46
Laboratory Granum, LTD
45
Laboratory of Complex Solutions, LLC
45
Labsvit
46
Labvita, LLC
44
Lada-Med, LTD
46
LEDUM, LTD
47
LIGHTGENE
46
Medigran
47
Medvoice, medical scientific-educational platform 34
Mir Biotech
35
MIRS, Corporation
48
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
49
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL
SCIENCES OF UKRAINE
49
OKIRA LIMITED
51
OMB, LTD
51
Professional Edition. Ukraine, LTD
52
Providence Medica, LTD
51
Reagent, PJSC
52
RedMed, LLC
52
Research Institute of Experimental and Clinical Medicine,
Bogomolets National Medical University
49
ShimUkraine, LLC
56
Shupyk National Medical Academy
of Postgraduate Education
50
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA
KOMPANIIA, LTD
53
SKY MEDICA, LTD
53
SPECTROLAB, LLC
53
TerraLab IT
54
Terra-Med, LTD
54
The Interinstitute reference laboratory center
48
of the NAMS of Ukraine
The Lev Gromashevsky Institute of epidemiology &
Infectious diseases of the NAMS of Ukraine, SI
43
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD
54
Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors 38
Ukrorgsyntez, LTD
55
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
37
Vega Medica, LTD
37
XEMA, LLC
55
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
42
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BCM «Україна.»
BCM «Ukraine.»
Україна, 76014, м. Івано-Франківськ,
площа Європейська, 5/2
5/2, Yevropejs`ka Square,
Ivano-Frankivsk, 76014, Ukraine
+38 (050) 887-44-50
+38 (067) 887-44-50
info@bcmukraine.com.ua
www.bcmukraine.com.ua

Представлені торгові марки: Orgentec (Німеччина),
Fujirebio (Швеція), Monobind (США), Technoclone
(Австрія), Buhlmann (Швейцарія), Bioserv (Німеччина),
Vircel (Іспанія), Vegal (Іспанія), DBC (Канада), Critical
Diagnostics (США), IMMY (США), Elabscience (США).
«ВСМ «Україна.» є офіційним дистриб’ютором низки
виробників in vitro на території України, основним
пріоритетом якої є надання високоякісної наукової
підтримки в процесі впровадження новітніх
лабораторних методик. До нашого портфелю
входять визнані у світі виробники продукції для
лабораторної діагностики. «ВСМ «Україна.» має
найрізноманітніший перелік реактивів для наукових
досліджень, а нашими постійними клієнтами є
медичні університети, науковці, провідні приватні
та державні лабораторії.
“BCM “Ukraine.” is an official distributor of
manufacturers in vitro in Ukraine, its main priority
is to provide a high-quality scientific support in
implementation of the most up-to-date laboratory
methods. Our portfolio includes internationally
recognized manufacturers of products for laboratory
diagnostics. “BCM “Ukraine.” has a diverse list of
reagents for the researches, and our regular customers
are: medical universities, researchers, leading private
and public laboratories.

ITMED, міжнародна медична платформа
ITMED, international medical platform
Україна, 03065, м. Київ, вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str., Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@itmed.org
www.itmed.org

Міжнародна
медична
платформа
ITMED.org
(Інформаційні Технології в Медицині) призначена
для комунікації без посередників і отримання
нових клієнтів. Зручний інтерфейс з максимальною
персоналізацією необхідної інформації, особистий
кабінет, персональна сторінка на порталі, лендінг з
доменним ім'ям, сегментована реклама по цільових
групах і географії, е-mail розсилка по базі клієнтів
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порталу, зйомка і монтаж відеороликів, корисні
медичні публікації за обраними темами.
The international medical platform ITMED.org
(Information Technology in Medicine) is designed
for communication without intermediaries and
receiving new clients. The interface with the maximum
personalization of the necessary information, personal
account, personal page on the portal, landing with
a domain name, segmented advertising for target
groups and geography, e-mail on the base of the portal
clients, capture and install video clips, useful medical
publications on selected topics.

Medvoice, Медична освітня платформа
Medvoice, medical scientific-educational
platform
Україна, 65000, м. Одеса,
вул. Канатна, 83, оф. 514
Off. 514, 83, Kanatna Str.,
Odessa, 65000, Ukraine
+38 (093) 448-18-28
info@medvoice.net
www.Medvoice.net

Medvoice – міжнародна медична науково-освітня
платформа. Організовуємо міжнародні конгреси,
наукові симпозіуми та конференції. Проводимо
медичні школи, практичні курси, майстер-класи
та вебінари.
Працюємо в сфері медичної освіти вже 7 років.
Завдяки накопиченому досвіду створюємо
проекти, на яких розглядаємо сучасні медичні
проблеми. Акумулюємо практичні навички і
знання. Працюємо з міжнародними лідерами
медичної сфери з країн Європи, США та СНД, які
виступають спікерами наших заходів.
Наша мета – підвищення якості медичної освіти і
рівня міжнародної охорони здоров'я.
Поширення передових медичних практичних
навичок в сфері анестезіології та інтенсивної
терапії, акушерства i неонатології, гемостазіології,
хірургії,
нейрохірургії,
кардiологiї
та
кардіохірургії.
Medvoice is an international medical scientificeducational platform. We organize international
congresses, scientific symposiums and conferences. We
provide medical schools, practical courses, master classes
and webinars.
We have been working in the field of medical education
for seven years. Through to the accumulated experience,
we create projects in which we consider modern medical
problems. We accumulate practical skills and knowledge.
We work with international leaders in the medical field
from Europe, the USA and the CIS, and are speakers of our
events.
Our goal is to improve the quality of medical education
and the level of international health care.
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Dissemination of advanced medical practical skills
in the field of anesthesiology and intensive therapy,
obstetrics and neonatology, hemostaseology, surgery,
neurosurgery, cardiology and cardiac surgery.

Mir Biotech
21, ul. Míru, Rokycany,
33701, Czech Republic
+420 (910) 126-642
+420 (227) 077-285
info@mirbiotech.com
www.mirbiotech.com

Mir Biotech – компанія, що базується в Чеській
Республіці і працює з постачальниками
лабораторних реагентів, витратних матеріалів
та обладнання з Європи, США, Китаю та Росії.
Ми не тільки продаємо цю продукцію, але також
пропонуємо комплексні послуги з постачання для
біотехнологічних лабораторій та підприємств:
пошук продукції, оптимізація замовлень, закупівля
та консолідація. Ми також можемо допомогти у
пошуку клієнтів та фізичному розповсюдженні
вашої продукції.
Mir Biotech is located in Czech Republic and has strong
ties with vendors of laboratory supplies (reagents,
consumables and equipment) from Europe, USA, China
and Russia. We do not only distribute these products
but also act as a procurement agent providing sourcing
of products, optimization of orders, purchase and
consolidation in Europe or the USA. We can also assist in
finding the customers for your products and supporting
their physical distribution.

Авантіс, Група компаній
Avantis, Group of Companies
Україна, 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 1/2
1/2, B. Gmyri Str., Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 572-98-22
+380 (44) 577-24-17
+38 (067) 440-65-68
avantis.chepik@gmail.com
www.avantis-lk.com

Представлені торгові марки: NEXT LEVEL S.r.l.
(Італія), NOVAMED LTD (Ізраїль), InterVAC technology
(Естонія), Snibe Co., Ltd (Китай), DRG Instruments
(Німеччина), R-Biopharm (Німеччина), Biomerica Inc.
(США), Demeditec Diagnostics (Німеччина), Biohit
Oyj (Фінляндія), AnshLabs (США), Bioserv Diagnostics
(Німеччина), TARSONS PRODUCTS (Індія), HTLancet
(Польща), Sartorius Mechatronics (Німеччина).
Комплексне оснащення лабораторій.
Дистриб'ютор в Україні:
- медичного обладнання: DRG, NEXT LEVEL, Snibe Co.;
- діагностичних ІФА наборів: DRG, Biomerica,
Demeditec, AnshLabs, АлкорБіо;
- гастро-діагностики: Biohit, R-Biopharm;
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
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- алерго-діагностики: R-Biopharm, Biomerica, АлкорБіо;
- швидкі тести: Biomerica, NOVAMED, Biohit;
- дозатори: Sartorius;
- лабораторний пластик: Sartorius, Biologix, Fl Medical,
Tarsons, InterVAC technology;
- система для забору крові: HTL.
Complex laboratory equipment.
Distributor in Ukraine:
- medical equipment: DRG, NEXT LEVEL, Snibe Co.;
- diagnostic ELISA kits: DRG, Biomerica, Demeditec,
AnshLabs, AlkorBio;
- gastro-diagnostics: Biohit, R-Biopharm;
- allergic diagnostics: R-Biopharm, Biomerica, AlkorBio;
- rapid tests: Biomerica, NOVAMED, Biohit;
- dispensers: Sartorius;
- Laboratory plastic: Sartorius, Biologix, Fl Medical, Tarsons,
InterVAC technology;
- blood sampling system: HTL.

Альбамед
Albamed
Україна, 03164, м. Київ,
вул. Підлісна, 1, оф. 27
Off. 27, 1, Pidlisna Str., Kyiv,
03164, Ukraine
+380 (67) 509-64-91
albamed.ua@gmail.com
www.albamed.com.ua

Представлені торгові марки: HemoCue, Adaltis, R&D,
Bio-Techne, Diagon, Improve, Zybio, Norma, Іммунотех.
Альбамед – офіційний представник на території
України виробника контрольних матеріалів RD та
CLINIQA, гематологічних аналізаторів Zybio, реагентів
до гематологічних аналізаторів Diagon, вакуумних
та капілярних систем для забору крові Improve, ІФА
аналізаторів та реагентів Adaltis та Іммунотех.
Company Albamed is the official representative in Ukraine
of the manufacturer of control materials RD and CLINIQA,
hematology analyzers Zybio, reagents for hematology
analyzers Diagon, vacuum and capillary systems for blood
sampling Improve, IFA analyzers and reagents Adaltis and
Immunotech.

АЛЬФА ЛАБ СЕРВІС
ALFA LAB SERVICE
Україна, 02088, м. Київ,
вул. Дяченка, 20-А, прим. 154
Room 154, 20-A, Dyachenko Str.,
Kyiv, 02088, Ukraine
+380 (44) 338-02-02
+38 (067) 635-49-52
-als-@ukr.net

Альфа лаб сервіс – відносно молода компанія,
що динамічно розвивається в сфері ремонту та
обслуговування медичного обладнання.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Ми зібрали надійну команду фахівців з великим
досвідом роботи, які знають свою справу.
Наша основна спеціалізація:
- Комплексне і профілактичне обслуговування;
- Діагностика обладнання;
- Введення в експлуатацію нового обладнання;
- Консультація і навчання медперсоналу з питань
експлуатації медапаратури;
- Калібровка обладнання;
- Відновлення медтехніки.
Alfa lab service is a relatively young company, dynamically
developing in the field of repair and maintenance of
medical equipment.
We have assembled a reliable team of specialists with
extensive experience who know their job.
Our main specialization:
- Comprehensive and preventive maintenance;
-Diagnosis of equipment;
- Commissioning of new equipment;
-Consultation and training of medical staff on the operation
of medical equipment;
-Calibration of equipment;
-recovering medical equipment.

АСКМ ГРУП
ASKM GROUP
Україна, 03056, м. Київ,
вул. Вадима Гетьмана, 27, оф. 427
Off. 427, 27, Vadima Getmana Str.,
Kyiv, 03056, Ukraine
+38 (066) 085-23-24
as-km@ukr.net
www.askm.com.ua

Представлені торгові марки: POLYFLOR, FORBO.
«АСКМ ГРУП» заснована в 2015 році, компанія
займається постачанням комерційних покриттів для
підлоги, а також надає послуги з їх монтажу.
Досвід роботи співробітників більше 10 років в
даній сфері. За цей час ми реалізували більше 3000
об'єктів в різних галузях і різної складності.
Одним з наших напрямків є спеціалізовані покриття
для закладів охорони здоров'я. У нас ви знайдете
рішення починаючі від зон загального призначення
до спеціалізованих зон з підвищеними вимогами.
LLC ASKM GROUP was founded in 2015, the company
supplies commercial floor coverings, as well as provides
installation services.
Employee experience is more than 10 years in this field.
During this time, we have sold more than 3,000 facilities
in various industries and of varying complexity.
One of our areas is specialized floor coverings for
healthcare facilities. Here you will find solutions from
general purpose areas to specialized areas with high
requirements.
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БЕСТ ДІАГНОСТИК, ТОВ
BEST DIAGNOSTIK, LLC
Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9
9, Lugova Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 500-57-11
+380 (44) 536-03-53
info@bestdiagnostic.com.ua
www.bestdiagnostic.com.ua

Представлена торгова марка: БЕСТ ДІАГНОСТИК.
Діагностичне
обладнання,
тест-системи
для
діагностики інфекцій, гормонів та онкомаркерів,
діагностичні набори для ідентифікації захворювань у
тварин.
Diagnostic equipment, test systems for the diagnosis of
infections, hormones and cancer markers.

БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
BIO TEST MED, LTD
Україна, м. Київ, 03037, пр-т В. Лобановського, 10-Б
10-B, Lobanovskogo Ave., Kyiv, 03037, Ukraine
+380 (44) 248-46-25
+38 (050) 490-01-04
info@biotestmed.com
www.biotestmed.com
sarstedt.com.ua

Компанія «БІО ТЕСТ МЕД», єдиний уповноважений
дистриб'ютор продукції Sarstedt та інституту Virion\Serion
на території України.
Ми раді запропонувати Вашій увазі продукцію
світових виробників для забезпечення медичних
закладів та лабораторій.
У наш асортимент входять:
- Весь спектр високоякісного лабораторного пластику
і систем для забору крові виробництва Sarstedt
(Німеччина);
- Діагностичні набори для кількісного та якісного ІФА
аналізу виробництва інституту Virion\Serion (Німеччина);
- Системи для отримання очищеної води різних типів,
запасні частини та витратні матеріали для системи
очищення води, моноклональні антитіла, фільтраційні
насадки та інше від відомого бренда Merck Millipore
(США).
ТОВ «БІО ТЕСТ МЕД» забезпечує своїх клієнтів виробами
та обладнанням високої якості, надає вигідні умови
співпраці та професійну підтримку (презентації,
навчання, друковані матеріали).
Company “BIO TEST MED”, the only authorized representative
distributor of Sarstedt and Viorion\Serion products in Ukraine.
We are pleased to offer you products of the European
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 tests by
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the institute Virion\Serion (Germany);
- Water Purification System (to receive water of different
qualities), lab water purification consumables, monoclonal
antibodies, syringe filters and other from a famous brand
Merck Millipore (USA).
LLC “BIO TEST MED” provide to its customers products and
equipment of high quality, we give favorable conditions for
cooperation, professional support (presentations, training,
printed materials).

Біо-Роше, ТОВ
Bio-Roshe
Україна, 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А, оф. 206
Off. 206, 3-A, Novhorodska Str., Kharkiv, 61145, Ukraine
+380 (57) 714-20-70
+38 (066) 713-75-45
info@bioroshe.com
www.bioroshe.com

ТОВ «Біо-Роше» спеціалізується на поставках
витратних матеріалів лабораторної діагностики для
клінічної біохімії, імунології, бактеріології, наборів для
ветеринарії, лабораторного посуду зі скла та пластику,
засобів вимірювання, хімічних реактивів, стандартних
зразків.
ТОВ «Біо-Роше» представляє наступні компанії:
- HiMedia Laboratories
- «Ерба-Лахема Діагностика»
- ТОВ «Біо-Діагностика» м. Москва
- НДІ вакцин і сироваток м. Санкт-Петербург
LLC Bio Rocher specializes in the supplies of laboratory
diagnostic, supplies of clinical biochemistry, immunology,
bacteriology, sets for veterinary medicine, glass and plastic
laboratory glassware,, measuring instruments, chemicals,
standard samples.
The LLC Bio Rocher represents the following company
- HiMedia Laboratories
- “Erba-Lahema Diagnostis”
- LLC “Bio-Diagnostik (Moscow)
- Research Institute of vaccines and serums

БМСЕРВІС
BMSERVICE
Україна, 03039, м. Київ,
пр-т В. Лобановського, 119-Х, оф. 52
Off. 52, 119-X, V. Lobanovskogo Ave., Kyiv, 03039, Ukraine
+380 (44) 392-72-72
office@bmservice.ua
www.bmservice.com.ua
www.tefcold-ua.com

Представлені торгові марки: Tefcold, ANTECH
Scientific.
BMSERVICE – лідер ринку комерційного, лабораторного
та
промислового
холодильного
обладнання.
Співпрацюємо з багатьма медичними закладами, а також
фармацевтичними компаніями, такими, як Фармак,
Дарниця.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

Tefcold (Данія) – всесвітньо відомий виробник
холодильного обладнання. Лабораторна серія
холодильних шаф та морозильних ларів поєднує
в собі надійну роботу та доступну ціну.
BMSERVICE is a market leader in commercial, laboratory
and industrial refrigeration equipment. We cooperate
with many medical institutions, as well as pharmaceutical
companies, such as Farmak, Darnitsa.
Tefcold (Denmark) is a world famous manufacturer
of refrigeration equipment. The laboratory series of
refrigerated cabinets and chests combines reliable
performance and affordable price.

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Vega Medica, LTD
Україна, 03124, м. Київ,
бул-р І. Лепсе, 6
6, I. Lepse Boul., Kyiv,
03124, Ukraine
+380 (44) 362-47-37
office@vegamedica.com.ua
www.vegamedica.com.ua

Представлені торгові марки: Tosoh AIA, Tosoh
HPLC, On Call Plus, On Call Extra, Mission Urine, Mission
Cholesterol.
ТОВ «ВЕГА МЕДІКА» є уповноваженим представником та
ексклюзивним дистриб’ютором Японської корпорації
Tosoh – виробника лабораторних імунофлуоресцентних
аналізаторів, аналізаторів HbA1c (HPLC) та витратних
матеріалів, а також Американської компанії ACON
Laboratories, Inc. – виробника портативних приборів для
контролю глюкози, холестерину та інших показників
крові та сечі.
“VEGA MEDICA” Ltd is the authorized representative
and exclusive distributor of “TOSOH Corp” (Japan) –
manufacturer of laboratory immunofluorescence
analyzer, analyzers of HbA1c (HPLC) and consumables,
and “ACON Laboratories Inc.” – manufacturer of portative
systems for control of glucose, cholesterol and other
parameters of blood and urine.

Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Україна, 02088, м. Київ,
вул. Бориспільська, 9
9, Boryspilska Str., Kyiv,
02088, Ukraine
+380 (44) 338-04-04
vector@vbestua.com
www.vector-best.kiev.ua

Представлені торгові марки: Sartorius, ВекторБест, Biosan, Dynex Technologies, Carl Zeiss, Miura,
Bio-Rad, SFRI, Polon POZNAŃ sp. z o.o., Profitest,
AutoBio.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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ТОВ «Вектор-Бест-Україна» – єдиний офіційний
представник АТ «Вектор-Бест» – лідера з
виробництва реагентів для діагностики захворювань
людини методом ІФА та ПЛР.
Ексклюзивний дистриб’ютор продукції: дозаторів
Sartorius (Фінляндія), допоміжного обладнання
Biosan (Латвія), ІФА-аналізаторів Dynex Technologies
(США), обладнання для ПЛР-діагностики BioRad (США), ламінарних систем POZNAŃ sp. z o.o.
(Польща), гематологічних аналізаторів та реагентів,
аналізаторів ШОЕ SFRI (Франція), біохімічних
аналізаторів I.S.E. Miura (Італія), реагентики для
біохімічних дoсліджень Spinreact (Іспанія).
LLC “Vector-Best-Ukraine” – the only official
representative of JSC “Vector-Best”, leader of the
production of kits to diagnose human diseases by ELISA
and PCR.
We are the exclusive distributor of the leading
companies “Sartorius” (Finland), the equipment “Biosan”
(Latvia), IFA analyzers Dynex Technologies (USA), the
equipment for PCR- diagnostics Bio-Rad (USA), laminar
systems POZNAŃ sp. z o.o. (Poland), hematologic
analyzers and reagents, analyzers ESR SFRI (France),
clinical chemistry analyzers I.S.E. Miura (Italy), clinical
chemistry reagents Spineract (Spain).

Всеукраїнська асоціація
інфекціоністів, ГО
Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors
Україна, 46001, м. Тернопіль,
Майдан Волі, 1
1, Maydan Voli, Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 52-47-25
infecdis@ukr.net
www.aiddu.org.ua

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація
інфекціоністів» (ВАІ) об’єднує громадян України на
основі добровільності, професійної спільності інтересів
для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом.
Метою діяльності Асоціації є сприяння збереженню
i зміцненню здоров’я українського народу, розвиток
національної практичної медицини, медичної науки
й освіти шляхом розробки питань теорії та практики
в галузі інфектології, суміжних дисциплін та захист
законних інтересів своїх членів.
The public organization “Ukrainian Society of Infectious
Diseases Doctors” (USIDD) unites citizens of Ukraine on
the basis of voluntary, professional association of interests
for the realization of the goals and tasks stipulated by
the Statute. The purpose of the Association's activity is
to promote the preservation and strengthening of the
Ukrainian people’s health, the development of national
practical medicine, medical science and education through
the development of theory and practice questions in
infectology, related disciplines and the protection of the
legitimate interests of its members.
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Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини
Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine
Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18
18, Chigorina Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 221-08-43
+380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини (ВАКХЛМ) об’єднує
фахівців з лабораторної медицини, які займаються
практичною, науково-дослідною та педагогічною
діяльністю, а також фахівців в галузі розробки та
виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів
з стандартизації.
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної
хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної
медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
1. ВАКХЛМ виконує функції секретаріату
Технічного комітету стандартизації (ТК) 166
«Клінічні лабораторні дослідження та системи для
діагностики in vitro».
2. Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі
Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету
акредитації Національного агентства з акредитації
України.
3. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ
взяли участь у розробці Технічного регламенту
щодо медичних виробів для діагностики in
vitro, затвердженого Постановою КМУ № 754 від
02.10.2013 р., на основі ідентичного перекладу
Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
4. Протягом 2013-2017 рр., експертами ТК 166 та
ВАКХЛМ розроблено проекти 54 нормативних
документів у галузі клінічної лабораторної
діагностики, зокрема:
• ДСТУ EN ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги
до якості та компетентності»;
• ДСТУ EN ISO 15195 «Лабораторна медицина.
Вимоги до референтних вимірювальних
лабораторій»;
• ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності.
Загальні вимоги до перевірки професійного
рівня».
• ДСТУ EN ISO 13485 «Медичні вироби. Системи
управління якістю. Вимоги щодо регулювання»
наразі знаходиться у розробці.
All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine of Ukraine (ACCLMU) unites experts
in laboratory medicine dealing with practical, research and
teaching, and specialists in the design and manufacture of
equipment and reagents, experts on standardization.
ACCLMU is a member of the International Federation of
Clinical Chemistry (IFCC) and the European Federation of
Laboratory Medicine (EFLM).
OFFICIAL CATALOGUE
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Major achievements in recent years:
1. ACCLMU provides the secretariat of the Technical
Committee Standardization (TC) 166 Clinical laboratory
tests and diagnostic systems in vitro.
2. Experts of ACCLMU actively participate in the Sub09 “Medicine” Technical Committee of the National
Accreditation Agency of Ukraine.
3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU
experts participated in development of Technical
Regulations on medical products for diagnostics in vitro,
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 754 from
10.02.2013, based on identical translation of EU Council
Directive 98/79.
4. During 2013-2017, TC 166 and ACCLMU experts developed
54 draft regulations in the field of Clinical Laboratory
diagnostics, including:
DSTU EN ISO 15189 Medical laboratories. Quality
requirements and competence;
DSTU EN ISO 15195 Laboratory medicine. Requirements for
reference measuring laboratories;
DSTU EN ISO/EU 17043 Conformity assessment. General
requirements check the professional level.
DSTU EN ISO 13485 Medical products. Quality management
systems. Requirements for the regulation are currently
developed.

Глобал Біомаркетинг Груп, ТОВ
Global Biomarketing Group, LLC
Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 18-А
18-А, Mikhail Boychuk Str.,
Kyiv, 01103, Ukraine
+38 (094) 827-23-81
gbggsinfo@gmail.com

Представлені торгові марки: Nikon, Agilent, Dako,
ERMA, Amos Scientific, Protrans, Milestone srl., Liofilchem,
Bognost, Kaltek, Biodyne, KAI, Primera, SensoQuest,
Simport, Marienfeld Superior, Entrogen, Awareness
Technology, Pointe Scientific, Greiner Diagnostic,
Calbiotech.
ТОВ Глобал Біомаркетинг Груп є визнаним експертом у
створенні сучасних високотехнологічних лабораторій.
Вже понад 25 років ми втілюємо найкращі світові
розробки та рішення в повсякденну роботу
українських лабораторій. Ми пропонуємо продукцію
світових лідерів: мікроскопи Nikon, рішення для
молекулярної патології від Agilent та Entrogen, сучасне
та високотехнологічне обладнання для гістологічних
лабораторій від Milestone, тест-системи та обладнання
для біохімічних та імуноферментних лабораторій.
Global Biomarketing Group, LLC is a recognized expert in
creating modern and advanced laboratories. Over 25 years
we introduce the best world designs and solutions in routine
practice of Ukrainian labs. We offer products from best world
leaders: microscopes from Nikon, solutions for molecular
pathology from Agilent and Entrogen, modern advanced
equipment for histology labs from Milestone, test systems and
equipment for biochemical and ELISA/CLIA laboratories.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

Групотест, ПП
Grupotest, PE
Україна, 61001, м. Харків,
пр-т Московський, 90-А, кв. 50
Apt. 50, 90-А, Moskovsky Ave.,
Kharkiv, 61001, Ukraine
+38 (050) 402-18-49
+380 (57) 717-50-44
+380 (57) 717-33-44
grupotest@ukr.net
www.grupotest.net

Представлені торгові марки: набір діагностичних
моноклональних реагентів для визначення груп крові
людини за системами AB0, Rhesus, Kell та імунних
антитіл «Групотест»; набори стандартних еритроцитів
та розчинів для визначення груп крові людини за
системами AB0, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних
антитіл «Групотест».
Виробництво діагностичних моноклональних реагентів
для визначення груп крові людини за системами АВО,
Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест».
Виробництво наборів стандартних еритроцитів
та розчинів для визначення груп крові людини за
системами ABO, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних
антитіл «Групотест».
Свідоцтво про Державну реєстрацію № 9912/2010 від
13.05.2015.
Сертифікат відповідності Забезпечення функціону-вання
комплексної системи забезпечення якості (Технічний
регламент щодо медичних виробів для діагностики in
vitro, Додаток 4, виключаючи пункти 6-8) № UA.TR.039.046
від 28.02.2017 р.
Production of Set of diagnostic monoclonal reagents
for human blood typing using systems ABO, Rhesus, Kell
and immune antibodies “Grupotest”. Production of Sets
of standard erythrocytes and solutions for human blood
typing using systems ABO, Rhesus, Kell and antierythrocytic
antibodies “Grupotest”. Certificate of registration №
9912/2010 as of 13.05.2015. Certificate of Conformity Full
Quality Assurance System (Technical Regulations of in Vitro
Diagnostic Medical Devices, Annex 4, excluding items 6-8) №
UA.TR.039.046 as of 28.02.2017.

ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ
DIALABSERVIS, LTD
Україна, 69057, м. Запоріжжя,
вул. 40-річчя Радянської України, 90-А
90-А, 40th anniversary of Soviet Ukraine Str.,
Zaporizhzhia, 69057, Ukraine
+38 (099) 233-86-51
+380 (61) 707-37-64
gsv@dontest.com

Представлені торгові марки: ERBA LACHEMA,
Діапроф-Мед.
ЕРБА ЛАХЕМА (Чеська Республіка) – відомий виробник
якісних біохімічних аналізаторів (Chem7, XL-200),
WWW.LABCOMPLEX.COM
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реагентів та контрольних матеріалів (Біо-Ла-Тест,
Іму-Ла-Тест) для клінічної біохімії; автоматичних
гематологічних аналізаторів Elite3, 5; діагностичних
приладів (Лаура та Лаура Смарт) та тест-смужок
(ФАН) для аналізу сечі; наборів, дисків та тест-смужок
(Мікро-Ла-Тест) для ідентифікації клінічно важливих
мікроорганізмів; імуно-ферментних аналізаторів.
ERBA LACHEMA (Czech Republic) – famous producer of highquality biochemistry instruments (Chem7, XL-200), reagents
and controls (Bio-La-Test, Imu-La-Test) for clinical chemistry;
hematology analyzers Elte3,5; diagnostics instruments (Laura
and Laura Smart) and test-strips (PHAN) for urine analysis;
kits, disks and test-strips (Mikro-La-Test) for identification of
clinically important microorganisms, EIA analizers.

ДІАПРОФ-МЕД, Науково-виробнича
компанія, ПАТ
DIAPROPH-MED, Scientific-Production Company
Private, JSC
Україна, 04123, м. Київ,
вул. Світлицького, 35
35, Svetlitsky Str.,
Kyiv, 04123, Ukraine
+380 (44) 433-02-22, 433-03-00, 433-75-82
+380 (44) 463-06-02
tech@diapr.kiev.ua
www.diaproph.com.ua

Представлена торгова марка: DIA®.
Наукові розробки у галузі:
- діагностики інфекційних захворювань людини та
тварин;
- оцінки характеристик засобів діагностики;
- ЛПІ препаратів та їх виробництво.
Виробництво медичних виробів для лабораторної
діагностики in vitro:
- ІФА тест-систем;
- стандартних панелей сироваток для оцінки
чутливості та специфічності комерційних ІФА тестсистем та для внутрішньолабораторного контролю
якості досліджень;
- ПЛР тест-систем;
- білків-антигенів та антитіл для використання з
діагностичною метою.
Scientific researches in the biotechnology fields:
- diagnostic of human and animal infectious diseases;
- characteristic of diagnostic aids valuation;
- TPI preparation and its manufacturing;
Manufacturing of medical preparation for in vitro laboratory
diagnostics:
- ELISA test kits;
- Standard panels for sensitivity and specificity evaluations
of commercial ELISA kits and for quality researches
checking of internal laboratory;
- PCR kits;
- proteins antigens and antibodies for it’s diagnostically
use.
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Діалог Діагностікс
Dialogue Diagnostics
Україна, 04209, м. Київ,
вул. Лебединська, 10
10, Lebedynska Str.,
Kyiv, 04209, Ukraine
+380 (44) 390-37-76
Info@dialogd.com
www.dialogd.com

Представлені торгові марки: Cobas, Ventana,
AccuChek, Icon, Cetnric, Vacusence, BD Phoenix, BD
BACTEC FX, BD PrepMate, BD PrepStain.
Компанія «Діалог Діагностікс» є офіційним представником компаній Roche Diagnostics (Швейцарія),
Sebia (Франція), Becton Dickinson (США), Norma
(Угорщина), Domel (Словенія), Vitrex (Данія) – лідерів
світового ринку у галузі виробництва лабораторного
обладнання. Компанія пропонує широкий спектр
товарів, необхідних для кожної сучасної лабораторії, а
саме: автоматичні аналізатори для імунохімії, клінічної
хімії, гематології, ПЛР діагностики, діабетології та
багато іншого.
Dialogue Diagnostics LLC is the official representative of
such companies as Roche Diagnostics (Switzerland) Sebia
(France), Becton Dickinson (USA), Norma (Hungary),
Domel (Slovenia), Vitrex (Denmark) – global market
leaders in the production of laboratory equipment. The
company offers a wide range of products, which are
required for every modern laboratory, namely automatic
analyzers for immunochemistry, clinical chemistry,
hematology, PCR diagnostics, diabetology, modular
systems and much more.

ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
Україна, 04176, м. Київ,
вул. Електриків, 26
26, Elektrykiv Str., Kyiv,
04176, Ukraine
+38 (097) 218-42-96
a.yavorska@dna-technology.ua
www.mbalabs.com.ua

Представлені торгові марки: DNA Technology, UL
Plast, SSI-Bio, CORNING: Costar Falcon HTL Labnet,
Scientific Industries, Inc., VWR International, Santa Cruz
Biotechnology INC, New England Biolabs Inc, DURAN
WHEATON KIMBLE, PHYTOTECHNOLOGY LABORATORIES,
Tetracore Inc, GLEN RESEARCH.
Компанія ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА – один з
лідируючих постачальників сучасного обладнання,
реагентів, витратних матеріалів та сервісної підтримки
в сфері геноміки, протеоміки, клітинних технологій,
ветеринарії та харчової безпеки, клінічної діагностики,
біофарми та криміналістики. Довготривалі і стійкі
зв'язки з компаніями-виробниками забезпечують нам
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постійну наявність широкого асортименту товарів і
оперативну появу новинок. Ми пропонуємо надійне
партнерство, професійну підтримку, безкоштовне
навчання, своєчасну доставку і можливість
спробувати перш ніж купити. Команда кваліфікованих
і досвідчених фахівців завжди допоможе з вибором
оптимального рішення виходячи з ваших потреб,
формуванням персональних умов співпраці і
своєчасним інформуванням про появу новинок і
запуску цікавих акцій. Партнерство з нами дозволить
реалізувати ваші завдання з максимальним ефектом і
мінімальними витратами. Ми цінуємо довгострокові і
міцні відносини з нашими партнерами і пропонуємо
кваліфіковану допомогу і підтримку на всіх етапах
співпраці.
DNA TECHNOLGY UKRAINE one of the leaders in providing
modern equipment, reagents, consumables and service
support in the area of genomics, proteomics and nutritional
safety, veterinary medicine, biopharm and criminalistics. We
have stable and long-term connection with the developer
companies which provide us with percistant availability
of wide range of products and rapid access to the updates.
We offer responsible partnership, professional support, free
tuition, in-time delivery and ability to try a product before
the purchase. Cooperation with us will allow you to succeed
with your task with maximum sufficiency and minimum
expense.

ЕКВІТЕСТЛАБ, ТОВ
EKVITESTLAB, LLC
Україна, 03150, м. Київ,
вул. В. Васильківська, 114
114, V. Vasylkivska Str.,
Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 222-76-93
equitest@ukr.net
www.equitest.com.ua

ТОВ «Еквітестлаб» – це українська компанія, яка
спеціалізується на розробці та виробництві медичних
виробів для діагностики in vitro.
Компанія виготовляє набори торгової марки «EQUI»,
призначені для проведення імуноферментного
аналізу (ІФА) для діагностики та моніторингу під час
лікування різних інфекційних та паразитарних хвороб,
а також алергії. Наша продукція застосовується
у клінічних діагностичних лабораторіях та інших
установах, які працюють в області in vitro діагностики.
Ekvitestlab LLC is a Ukrainian company which specializes
in the design and production of in vitro diagnostic medical
devices.
The company manufactures the EQUI TM kits intended
for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
for diagnosis and monitoring during the treatment
of various infectious and parasitic diseases, as well as
allergies. Our products are used in clinical diagnostic
laboratories and other institutions that work in the field of
in vitro diagnosis.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

ЕМПІРІКА МЕДИЧНА КОМПАНІЯ, ТОВ
EMPIRICA MEDICAL COMPANY, LLC
Україна, 02132, м. Київ, вул. Садова, 135, 3-4, оф. 5
Off.5, 135, building 3-4, Sadova Str.,
Kyiv, 02133, Ukraine
+380 (44) 223-14-06
office@empiricahealthcare.com
www.empiricahealthcare.com

Представлені торгові марки: DiaSys, Convergent
Technologies, Edan, Eppendorf, Motic, Dirui.
ТОВ «Медична компанія «ЕМПІРІКА» – це українська
компанія, що спеціалізується на розробці рішень
під ключ для медичних установ. Ми пропонуємо
широкий спектр медичного та лабораторного
обладнання, витратних матеріалів, а також
забезпечуємо подальшу сервісну та консультаційну
підтримку.
Наші спеціалісти та адміністрація мають більш
ніж 15-річний досвід співпраці з національними
замовниками. Ми прагнемо бути надійним, гнучким
і компетентним партнером для нашого замовника.
Medical company “EMPIRIKA” LLC is a Ukrainian company
specializing in the development of turnkey solutions for
medical institutions. We offer a wide range of medical and
laboratory equipment, consumables, and provide technical
and consulting support.
Our management and technical staff has more than 15
years of cooperation with national medical market key
stakeholders. We are looking to be reliable, flexible and
competent partner for our customers.

Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE
Україна, 02002, м. Київ, Броварський пр-т, 3-А
3-А, Brovarsky Ave., Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (050) 608-74-44
v.sukhachev@erbamannheim.com
www.erbalachema.com/ru/

Представлені торгові марки: Erba Mannheim, Erba
Lachema.
Ерба Діагностикс Україна – представництво
міжнародного холдингу Erba Mannheim, куди входить
відома чеська компанія Lachema. Продукція холдингу
на базі власних розробок охоплює такі напрямки, як
Клінічна біохімія, Діабет, Гематологія, Коагулологія
і Гемостаз, Імунологія, Мікробіологія. Асортимент
включає автоматичні і напівавтоматичні діагностичні
аналізатори, високоякісні реагенти і витратні
матеріали. Місія представництва - підтримка клієнтів,
сервіс і забезпечення якісної роботи КДЛ.
Erba Diagnostics Ukraine - representative office of the
international holding Erba Mannheim, which includes
the well-known Czech company Lachema. The holding
portfolio is based on own R&D and cover such areas as
Clinical Biochemistry, Diabetes, Haematology, Coagulology,
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Hemostasis, Immunology, Microbiology. The assortment
includes automatic and semi-automatic diagnostic analyzers,
high-quality reagents and consumables. The main aim of UA
office is customer support, service and high quality of results.

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
Україна, 03065, м. Київ, вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str., Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України ЗДОРОВ-ІНФО збільшить
кількість звернень клієнтів і підвищить пізнаваність
вашої
компанії.
Використовуйте
створення
Представницького сайту, публікацію Рекламної статті,
розміщення Рекламного банера, E-mail розсилку,
зйомку відеоролика. 10 років досвіду в медичному
Інтернеті. 10 000 клінік і лікарів в реєстрі порталу. 100
000 цільових відвідувачів щомісяця. Спілкуйтесь з
пацієнтом без посередників. Додайте в свій арсенал
ефективність ЗДОРОВ-ІНФО!
The medical portal of Ukraine ZDOROV-INFO will efficiently
present you and your suggestions on the market of medical
services of Ukraine.
10 years of experience in the medical Internet.10 000 clinics
and doctors in the portal registry. 100 000 target visitors every
month. We will increase the number of patient requests and
increase the attendance of your website. We will connect
you with the patient directly, without intermediaries. Add to
your arsenal the effectiveness of ZDOROV-INFO!

Здоров'я України. Медичні видання,
Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical editions,
Publishing house
Україна, 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 2
2, General Shapoval Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28
+380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

Видавничий дім «Здоров'я України. Медичні
видання» – одне з провідних видавництв медичної
періодики і літератури в Україні. Місія нашої компанії
– сприяти поліпшенню здоров'я громадян України
шляхом інформування лікарів про ефективні
методи діагностики і лікування, а також поширення і
популяризації актуальної медичної інформації.
Publishing house “Health of Ukraine. Medical editions”
is leading publishing house of medical periodicals and
literature in Ukraine. Our mission is to improve the health
of citizens of Ukraine by informing of doctors about the
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effective methods of diagnostics and treatment, as well
as by distribution and popularization of actual medical
information.

Інститут біології та медицини,
ННЦ КНУ імені Тараса Шевченка
Institute of Biology and Medicine, ESC of Taras
Shevchenko National University of Kyiv
Україна, 03022, м. Київ, пр-т Ак. Глушкова, 2
2, Ac. Glushkov Ave., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 521-35-98
decanat_bf@univ.kiev.ua
www.biology.univ.kiev.ua

Навчально-науковий центр «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка забезпечений висококваліфікованими кадрами для здійснення підготовки
фахівців біологічного та медичного профілю, має
потужну науково-виробничу базу та найкращу
серед закладів вищої освіти України лабораторну
експериментальну базу.
Educational and Scientific Center "Institute of Biology and
Medicine" of Taras Shevchenko National University of Kyiv
is equipped with highly qualified personnel for training of
specialists of biological and medical profile, has a powerful
scientific and production base and the best laboratory
of experimental facilities in Ukraine's higher education
institutions.

Інститут гематології та трансфузіології
НАМН України, ДУ
Institute of haematology and transfusiology
of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12
12, M. Berlinskogo Str., Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 467-06-14
+380 (44) 467-06-50
igt@amnu.gov.ua
www.igt.net.ua

Основні напрямки діяльності:
- вивчення етіології та патогенезу захворювань
системи крові;
- розробка нових методів діагностики і лікування
гематологічних хворих, створення ефективних систем
прогнозування перебігу захворювань системи крові;
- вивчення розладів порушень системи гемостазу;
- розробка нових технологій консервування
компонентів крові та гемопоетичної тканини;
- наукове обґрунтування стратегії розвитку донорства
крові, розробка системи управління якістю крові та її
компонентів;
- вивчення патогенезу опікової хвороби та її
ускладнень.
Main directions of activity:
- study of etiology and pathogenesis of the blood system
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diseases;
- development of new methods of diagnosis and treatment
of hematologic patients, creation of effective systems for
forecasting the course of the blood system diseases;
- study of disorders of the hemostasis system;
- development of new technologies of canning of blood
components and hematopoietic tissue;
- scientific substantiation of the strategy of blood donation
development, development of blood quality management
system and its components;
- study of the pathogenesis of burn disease and its
complications.

Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМНУ, ДУ
The Lev Gromashevsky Institute of epidemiology
& Infectious diseases of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5
5, M. Amosova Str., Kyiv, 03038, Ukraine
+380 (44) 275-37-11
epidemics@ukr.net
www.duieih.kiev.ua

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л. В. Громашевського НАМН України» традиційно,
з перших днів свого заснування у 1896 р., проводить
дослідження в галузі фундаментальних наук:
епідеміології, мікробіології, імунології, вірусології,
паразитології, біології та біотехнології. На сьогодні
Інститут є головним науковим закладом, який
визначає науково-обґрунтовану політику у галузі
забезпечення епідемічного благополуччя, стратегію і
тактику боротьби з інфекційними хворобами в Україні,
в тому числі, питань біобезпеки.
State Institution “Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases named by L. V. Gromashevsky of the NAMS
of Ukraine” has traditionally, since the first days of its
foundation in 1896, conducted research in the field of
fundamental sciences: epidemiology, microbiology,
immunology, virology, parasitology, biology and
biotechnology. Today, the Institute is a major scientific
institution that defines a science-based policy in the field
of epidemic well-being, strategy and tactics for combating
infectious diseases in Ukraine, including biosafety issues.

ІНТЕКС-МЕД, ТОВ
INTEKS-MED, LLC
Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
+380 (44) 223-96-80
Inteks-med@gmail.com
www.solnex.com.ua

Представлена торгова марка: SOLNEX.
Виробництво дезінфекційних засобів, антисептиків,
товарів медичного призначення.
Production of antiseptics, disinfectants, medical supplies.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

Інтермедика
Intermedica
Україна, 03670, м. Київ, вул. Гарматна, 6
6, Garmatna Str., Kyiv, 03670, Ukraine
+380 (44) 501-21-72
secretary@intermedica.com.ua
www.intermedica.com.ua

Представлені торгові марки: High Technology, OPTI
Medical, STRECK.
Інтермедика – глобальна компанія, що спеціалізується
на оснащенні та обслуговуванні клініко-діагностичних
лабораторій, відділень функціональної діагностики
і ветеринарних кабінетів. Заснована в 1991 році в
США. На ринку України з 2006 року. Ексклюзивний
представник в Україні компаній-виробників HTI (США),
OPTI Medical Systems (США), Streck (США).
Інтермедика має свій сервісний центр і широко
поширену дилерську мережу.
Intermediсa – a global company specializes on equipment
and maintenance of clinical diagnostic laboratories, offices
of functional diagnostics and veterinary surgeries. Founded
in 1991 in the United States. On the Ukrainian market since
2006. Exclusive representative in Ukraine of manufacturers
HTI (USA), OPTI Medical Systems (USA), Streck (USA).
Intermedika has its own service center and widespread
dealer network.

Київський міський центр крові, КНП
Kyiv Municipal Blood Center, CNE
Україна, 04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 12
12, M. Berlynskiy Str.,
Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 468-27-80
kmbc@health.kiev.ua

Діяльність КНП «Київського міського центру крові»
(КНП «КМЦК») організована на основі забезпечення
та досягнення кращих результатів в наданні медичної
допомоги населенню, впровадження сучасних
технологій заготівлі, тестування, переробки,
зберігання та розподілу крові та її компонентів,
клінічного застосування компонентів крові.
Підприємство успішно пройшло та підтвердило
акредитацію відповідно до стандартів: ДСТУ EN
ISO 13485:2018 у сфері розробки, виробництва та
реалізації стандартних консервованих еритроцитів
для імуногематологічних досліджень (орган
сертифікації ТОВ «Український центр медичної
сертифікації та прогнозування»); ДСТУ ІСO
9001:2015 у сфері надання високо спеціалізованої
допомоги, відбору та консультування донорів
крові та її компонентів, переробки, зберігання та
їх реалізації, проведення лабораторних аналізів
(орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ
«Глобал Сертифік»); ISO 9001:2015 у сфері надання
високоспеціалізованої медичної допомоги, відбору
WWW.LABCOMPLEX.COM
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та консультування донорів крові та її компонентів,
переробки та їх реалізації, проведення лабораторних
аналізів (DEKRA Certification GmbH).
В 2018 році підприємство було оцінене щодо
готовності до акредитації відповідно до вимог
Директив Європейського Союзу і стандартів
Ради Європи. Враховуючи позитивні результати
оцінки за сприяння та фінансової підтримки
Американським міжнародним альянсом охорони
здоров’я в Україні КНП «КМЦК» перше в Україні
отримало ідентифікаційний номер підприємства, що
розпочало впровадження глобального стандарту
щодо термінології, ідентифікації, кодування та
маркування медичних продуктів людського
походження ISBT 128.
КНП «КМЦК» безоплатно обслуговує усі ЗОЗ КМДА,
які надають послуги з трансфузії компонентів крові,
номенклатура компонентів крові, що виготовляються
підприємством становить 20 найменувань.
КНП «КМЦК» слід розглядати як єдину в Україні
установу національної системи крові (НСК), що
успішно виконує основні завдання реформування,
спрямовані на створення НСК на регіональному
рівні. Успішне впровадження реформ щодо безпеки
крові і досягнення позитивних результатів створює
позитивний імідж органам місцевої влади та
сприятливе підґрунтя для залучення інвестицій для
подальшого розвитку КНП «КМЦК», НСК на рівні
м. Києва та сприяння добровільному безоплатному
донорству крові та її компонентів.
The activities of the Kyiv Municipal Blood Center,
CNE (KMBC) is organized on the basis of providing and
achieving the best results in providing medical assistance
to the population, introduction of modern technologies of
procurement, testing, processing, storage and distribution of
blood and its components, clinical use of blood components.
The enterprise has successfully passed and confirmed
accreditation in accordance with the standards:
DSTU EN ISO 13485: 2018 in the field of development,
production and sale of standard preserved erythrocytes
for immunohematological research (certification body
LLC "Ukrainian Center for Medical Certification and
Forecasting"); DSTU ISO 9001: 2015 in the field of providing
highly specialized assistance, selection and consulting of
blood donors and its components, processing, storage
and their implementation, laboratory analyzes (body for
certification of management systems of Global Certification
LLC); ISO 9001: 2015 in the field of highly specialized
medical care, selection and consultation of blood donors
and its components, processing and their implementation,
laboratory analyzes (DEKRA Certification GmbH).
In 2018, the company was assessed for readiness for
accreditation in accordance with the requirements of the
European Union Directives and Council of Europe standards.
Taking into account the positive results of the evaluation
with the assistance and financial support of the American
International Health Alliance in Ukraine, KMBC was the first
in Ukraine to receive the company identification number,
which started the implementation of the global standard
on the terminology, identification, coding and marking of
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ISBT 128 human medical products.
KMBC provides free of charge service to all health care
institutions of the Kyiv City State Administration, which
provide blood transfusion services, the nomenclature
of blood components manufactured by the company
is 20 items.
KMBC should be considered as the only institution of the
national blood system (NBS) in Ukraine that successfully
fulfills the main reform goals aimed at establishing the
NBS at the regional level. The successful implementation of
blood safety reforms and the achievement of positive results
creates a positive image for local authorities and a favorable
base for attracting investment for the further development of
KMBC, the NBC at the level of Kyiv and promoting voluntary
free blood donation and its components.

ЛАБВІТА, ТОВ
Labvita, LLC
Україна, 03022, м. Київ,
вул. М. Ломоносова, 73-Ж, оф. 85
Off. 85, 73-G, Lomonosava Str.,
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 594-55-00
info@labvita.com.ua
www.labvita.com.ua

Представлені торгові марки: Sysmex (Японія),
DiaSorin S.p.A (Італія), Alifax s.r.l. (Італія), VEDA LAB
(Франція), Murex (Великобританія), MOTIC (Китай), УВ
Діасенс (Білорусь).
ТОВ Лабвіта – надійний і стабільний партнер, що
представляє інноваційне і визнане у всьому світі
лабораторне устаткування, реагенти і витратні
матеріали від провідних світових виробників:
Sysmex, DiaSorin S.p.A, Alifax s.r.l., VEDA LAB, Murex,
MOTIC, УВ Діасенс та інші, що дозволяють охопити
увесь спектр завдань в лабораторних дослідженнях,
згідно рекомендацій міжнародних організацій: IFCC,
AACC, CAP, ВООЗ.
Компанія має успішний досвід участі в міжнародних
проектах, проведенні конференцій і семінарів.
Забезпечує аплікаційну і сервісну підтримку
користувачів, гарантує своєчасне постачання
продукції.
Labvita LLC. is a reliable and stable partner that
offers innovative and globally recognized laboratory
equipment, reagents and consumables from
leading global manufacturers: Sysmex, DiaSorin
SpA, Alifax srl, VEDA LAB, Murex, MOTIC, Diasens,
etc. This allows cover the wide range of laboratory
analysis, according to the recommendations of
international organizations: IFCC, AACC, CAP, WHO.
The company has a successful experience of participating
in international projects, conferences and seminars
Provides application and service support of users, ensures
delivery of products in time.
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ЛАБІКС, ТОВ
LABIX, LTD
Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10, оф. 37
Off. 37, 10, Darvina Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 227-18-33
+380 (67) 267-18-33
info@labix.com.ua
www.labix.com.ua

ТОВ «ЛАБІКС» – ексклюзивний представник компанійвиробників:
Гематологічних аналізаторів серій Micros, Pentra
та Yumizen, біохімічних аналізаторів серії Pentra,
реагентів, контрольних матеріалів – HORIBA ABX
(Франція);
Аналізаторів глюкози, лактата, гемоглобіну та
гліколізованого гемоглобіну – EKF - diagnostic GmbH
(Німеччина);
Систем забору капілярної та венозної крові – SCSanguis Counting GmbH (Німеччина).
Контрольні матеріали для аналізаторів сечі – Kova
International, Inc (США).
LABIX LTD – exclusive distributor of companiesmanufacturers:
Hematology analyzer series Micros, Pentra та Yumizen,
biochemical analyzer series Pentra, reagents, control
materials – “HORIBA ABX” (France);
Analyzers glucose, lactate and hemoglobin - EKF - diagnostic
GmbH (Germany);
System abstraction of capillary and venous blood – SCSanguis Counting GmbH (Germany);
Control materials for urine analyzers – “Kova International,
Inc” (USA).

Лабінновація, ТОВ
Labinnovation, LLC
Україна, 08292, Київська обл.,
м. Буча, вул. Пушкінська, 3-Б, оф. 29
Off. 29, 3-B, Pyshkinska Str.,
Bucha, Kyiv region,
08292, Ukraine
+38 (066) 015-59-82
+38 (068) 900-36-59
labor.inno@gmail.com
www.labinnovation.com.ua

Представлена торгова марка: T&D Innovationen.
ТОВ «Лабінновація» – офіційний представник в Україні
європейського виробника T&D Innovationen GmbH
та дистриб'ютор аналізатора LQS й понад 100 видів
реагентів діагностичних імунохроматографічних
експрес-тестів LQS-R.
Аналізатор LQS – це система для in vitro діагностичних,
хіміко-токсикологічних та біохімічних досліджень.
Аналізатор забезпечує можливість кількісного,
напівкількісного вияву маркерів дослідження у зразках
біологічних рідин за допомогою калібрувальних
кривих, з використанням реагентів LQS-R.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

LLC “Labinnovation” is the official representative in Ukraine
of the European manufacturer "T&D Innovationen GmbH"
and the distributor of the LQS analyzer and more than 100
types of diagnostic immunochromatographic rapid test
reagents LQS-R.
The LQS analyzer is a system for in vitro-diagnostic,
chemical-toxicological and biochemical studies.
The analyzer enables quantitative, semi-quantitative
detection of study markers in biological fluid samples using
calibration curves, using LQS-R reagents.

Лабораторія Гранум, ТОВ
Laboratory Granum, LTD
Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14
14, Frankivska Str., Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 752-32-33
+380 (57) 752-32-30
granumlab@gmail.com
www.granum.ua

Представлені торгові марки: Гранум, СпайнЛаб,
LabAnalyt.
ТОВ «Лабораторія Гранум» – виробництво і реалізація
наборів для діагностики аутоімунних і запалювальних
захворювань та оцінки гормонального статусу на
основі методів ІФА та латексної аглютинації, наборів
для клінічної біохімії та для оцінки системи гемостазу,
наборів для діагностики сифілісу для використання
в медичній практиці при проведенні діагностичних
досліджень in vitro. Постачання лабораторного
обладнання для комплексного забезпечення
лабораторій, поживних середовищ та виробів
медичного призначення.
Laboratory “Granum” produces, develops and sells kits
for diagnostics of autoimmunity, inflammatory diseases
and assessment of hormonal status on the basis of ELISA
methods and latex agglutination, kits for clinical
biochemistry and for evaluation of the hemostasis
system, kits for diagnostics of syphilis for practice in
medical treatment of syphilis in vitro. Supply of laboratory
equipment for comprehensive provision of laboratories,
nutrient media and medical products.

Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ
Laboratory of Complex Solutions, LLC
Україна, 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери, 6, оф. 908
Off. 908, 6, S. Bandera Str.,
Kyiv, 04073, Ukraine
+38 (096) 77-458-77
+38 (073) 77-458-77
+38 (066) 77-458-77
info@labtrade.com.ua
www.labtrade.com.ua

Представлена торгова марка: Labtrade.
Компанія «Лабораторія Комплексних Рішень»
є представником на ринку України сучасного
WWW.LABCOMPLEX.COM
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лабораторного обладнання провідних світових
виробників, витратних матеріалів, лабораторних
меблів і витяжних шаф для підприємств різних галузей
науки і промисловості.
The company “Laboratory of Complex Solutions” is
a representative on the Ukrainian market of modern
laboratory equipment from leading manufacturers,
laboratory furniture and fume hoods for enterprises in
various fields of science and industry.

Лабораторна справа, журнал
Laboratory case, Magazine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Окіпної, 10-А
10-А, Okipnoy Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@vdpa.com.ua

Спеціалізоване видання для власників, керівників,
завідуючих, спеціалістів лабораторій (медичних, клінікодіагностичних, судово-експертних, патогістологічних,
патоморфологічних, санітарно-епідеміологічного нагляду)
усіх форм власності.
Specialized publication for owners, managers, specialists
of laboratories (medical, clinical-diagnostic, forensic, expert,
pathogistological, pathomorphological, sanitary and
epidemiological supervision) of all forms of ownership.

Лабсвіт
Labsvit
Україна, 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7-А
7-А, M. Vasylenka, Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 592-03-03
labsvit@labsvit.com.ua
www.labsvit.com.ua

Компанія здійснює комплексне забезпечення
лабораторій і клінік виключно найсучаснішим
медичним спеціалізованим обладнанням високої
якості від визнаних світових брендів.
The company provides complex supply of laboratories
and clinics exclusively with the most up-to-date medical
specialized equipment of high quality from recognized
international brands.

Лада-Мед, ТОВ
Lada-Med, LTD
Україна, 61052, м. Харків, провулок Лопанський, 8
8, Lopansky lane, Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 712-12-40
+380 (57) 712-12-50
info@ladamed.com
www.ladamed.com

Представлені торгові марки: Новамед (Ізраїль),
Групотест (Україна), Хема-Медіка (Україна), Еквітестлаб

46

WWW.LABCOMPLEX.COM

(Україна), HiMedia (Індія), Аспект (Україна), Ерба Лахема
(Чеська Республіка), РенаУ (Україна).
Компанія ТОВ «Лада-Мед» пропонує широкий спектр
товарів медичного призначення. Ми рекомендуємо
тільки передові технології для роботи лабораторії.
ТОВ «Лада-Мед» є офіційним представником:
- NovaMed, Ізраїль
- ГРУПОТЕСТ, Україна
- ХЕМА, Україна
- Еквітестлаб, Україна
- Ерба-Лахема, Чехія
- АСПЕКТ, Україна
The company LLC Lada-Med offers a wide range of
medical products. We recommend only the most advanced
technology for laboratory work.
LLC “Lada-Med” is the official representative:
- Novamed, Israel
- GROUPPOTEST, HEMA, ASPECT, Equitestlab, Ukraine
-ERBA-LAHCEMA, Czech Republic

ЛАЙТДЖИН
LIGHTGENE
Україна, 04116, м. Київ, вул. Коперника, 12-Д
12-D, Kopernyka Str., Kyiv, 04116, Ukraine
+380 (44) 489-22-55
office@lightgene.com.ua
www.lightgene.com.ua

Представлені торгові марки: Biosan, AmpliSens,
Zinexts, Biobase, Qiagen, CelltraZone, West Medica.
ТОВ «ЛАЙТДЖИН» одна з найбільш динамічних
компаній, що активно розвивається на ринку
лабораторного обладнання для ПЛР-досліджень в
Україні. ТОВ «ЛАЙТДЖИН» спеціалізується не лише
на продажах обладнання, але й надає повний спектр
послуг, пов’язаних з його реєстрацією, встановленням
та сервісним обслуговуванням.
Для своїх клієнтів компанія пропонує послуги:
легалізація ПЛР в Україні; реєстрація ПЛР-тестсистем, обладнання, пластику в системі МОЗ
України; комплексне оснащення ПЛР-лабораторій
сучасним високотехнологічним обладнанням; участь
у створенні методичних рекомендацій; навчання
методам ПЛР-аналізу та роботі на тест-системах
«АмпліСенс»; тестування рівня професійної підготовки
персоналу; сервісне обслуговування обладнання;
консультації та інформаційна підтримка. Продукція,
яку пропонує компанія, має сертифікати відповідності
та дозволена до використання в клінічній
лабораторній діагностиці.
У нашій компанії працюють високопрофесійні фахівці
в області лабораторної діагностики, молекулярної
біології, ветеринарії. Інженерний відділ компанії
проводить сервісне обслуговування всього спектру
обладнання. Співробітники відділу технічного
обслуговування пройшли відповідне навчання та
мають сертифікати від виробників, що підтверджують
їх високу кваліфікацію.
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LIGHTGENE Ltd. is one of the most dynamic companies
that is actively developing on the market of laboratory
equipment for PCR research in Ukraine. LIGHTGENE
Ltd. specializes not only in sales of equipment, but also
provides a full range of services related to its registration,
installation and service.
The Company offers to the clients: legalization of PCR
in Ukraine: registration of PCR test systems, equipment,
plastic in the Ministry of Health of Ukraine; complex
equipping of PCR laboratories with modern hightech equipment; Participation in the development
of methodological recommendations; PCR analysis
methods and test systems “AmplisSense” trainings; testing
of personnel qualification level; service maintenance
of equipment; consultation and information support.
Products offered by the company have Certificates
of Conformity and are permitted for use in clinical
laboratory diagnostics.
Our company has highly qualified specialists in laboratory
diagnostics, molecular biology and veterinary medicine.
The engineering department provides maintenance for
the whole range of equipment. Engineers and specialists
have been specially trained and have certificates from
manufacturers confirming their high qualification.

ЛЕДУМ, ТОВ
LEDUM, LTD
Україна, 49069, м. Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, 17
17, Bogdan Khmelnitsky Ave.,
Dnipro, 49069, Ukraine
+38 (067) 560-52-42
official@ledum.com.ua
www.ledum.com.ua

Представлені торгові марки: Shandong Weigao
Group Medical Polymer Co., Ltd (Китай), Chengdu Rich
Science Industry Co., Ltd (Китай), Andreas Hettich GmbH
& Co. KG (Німеччина), Haier Medical and Laboratory
Products Co., Ltd (Китай), Demophorius Ltd (Кіпр), Presvac
SRL (Аргентина), Scinomed Ltd (Великобританія),
Angelantoni Life Science Srl (Італія), Centron Corporation
(Республіка Корея), Genesis BPS (США).
ТОВ «Ледум» засноване у 1994 році. Підприємство
спеціалізується на просуванні медичного та
лабораторного обладнання для підприємств
і організацій Служби крові України. Крім того,
важливою складовою нашої роботи є забезпечення
трансфузійної служби України контейнерами для
донорської крові з подальшою переробкою крові на
компоненти. ТОВ «Ледум» – член Асоціації Служби
крові України, член міжнародного співтовариства
трансфузіології ISBT, член Європейської Бізнес
Асоціації ЕBA.
Вся продукція відповідає європейським і світовим
стандартам якості. Наша діяльність здійснюється
згідно з ліцензійними вимогами.
Ledum Ltd Company was established in 1994. The
enterprise is a supplier of medical, laboratory equipment
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

and consumables (blood bags and blood collection tubes)
for enterprises and organizations of the Blood Service of
Ukraine, laboratories and hospitals.
Our company is a member of the Blood Service Association
of Ukraine, ISBT and EBA.
All products comply to the European and world quality
standards. Our activity is carried out under the licence
requirements.

Медичний проект 103.UA
103.UA, Medical Project
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 30, оф. 320
Off. 320, 30, Vasylkivska Str.,
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 379-48-62
sales@103.ua
www.103.ua

Медичний проект 103.UA — міжнародний медичний
портал і мобільний додаток, які допомагають
клінікам, стоматології та лабораторіям знайти
пацієнтів. Проект працює в Україні, Білорусі та
Казахстані. Кожний місяць більш ніж 425 тисяч
користувачів порталу обирають клініки та лікарів
потрібної спеціалізації.
103.UA — an international medical project and a mobile
application that help clinics, dentists and laboratories
find patients. The project works in Ukraine, Belarus and
Kazakhstan. Each month more than 425 thousand users
choose clinics and doctors of the necessary specialization.

Медігран
Medigran
office@medigran.com
www.medigran.com

Представлені торгові марки: BioSystems, Euromex,
77 Elektronika, Diestro, Diakey.
Компанія «Медігран» представляє в Україні провідних
світових виробників медичного, стоматологічного
та лабораторного обладнання.
Ви зможете отримати повний спектр лабораторного
обладнання та необхідні витратні матеріали високої
якості з широким діапазоном лінійності. В сервісному
центрі компанії працюють сертифіковані сервісні
інженери зі значним досвідом роботи, що пройшли
підготовку на заводі компанії-виробника.
Medigran represents leading manufacturers of medical,
dental and laboratory equipment in Ukraine. You'll be able
to get the full range of lab equipment and high-quality
line items you need with a wide range of linearity. Certified
service engineers with extensive experience trained at the
factory of the manufacturer.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН України
The Interinstitute reference laboratory center
of the NAMS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Народного ополчення, 5
5, Narodnogo Оpolchenia Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380(44) 249-70-21
medlabref08@gmail.com

Міжінститутський
Референтний
лабораторний
центр створено на базі постійно діючої з 2000 року
Референтної лабораторії НАМН. Центр є організатором
та координатором програм міжлабораторних порівнянь
результатів вимірювань показників в лабораторній
діагностиці.
Здійснює методичну підтримку лабораторій, виконує
роботи по гармонізації і стандартизації методів і методик
досліджень у відповідності до вимог міжнародних
стандартів, професійному трактуванню і узагальненню
отриманих результатів.
Проводить сучасні науково-діагностичні дослідження на
високому методичному рівні.
Надає експертну оцінку якості лабораторних досліджень,
нових стандартних зразків, контрольних матеріалів.
Розробляє проекти нормативної документації.
The Interinstitute reference laboratory center was
established on the basis of the NAMS Reference Laboratory,
which has been operating continuously since year 2000.
The center is an organizer and coordinator of the programs of
interlaboratory collations of results of measuring of indexes in
laboratory diagnostics (verification of the professional level).
Provides methodological support to laboratories, works
on harmonization and standardization of methods and
methodologies of researches in accordance with the
requirements of international standards, professional
interpretation and generalization of the obtained results.
Carries out modern scientific and diagnostic researches
at a high methodical level.
Provides an expert assessment of the quality of laboratory
researches, new standard samples, control materials. Develops
drafts of regulatory documents.

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю (ISTL), ТОВ
International School of Technical Legislation
and Quality Management (ISTL), LTD
Україна, 01021, м. Київ, вул. Шовковична, 10, оф. 25
Ap. 25, 10, Shovkovychna Str., Kiev, 01021, Ukraine
+380 (44) 587-61-19
+380 (44) 200-80-97
management@istl.org.ua
www.istl.org.ua

Представлена торгова марка: ISTL®.
Основним завданням Міжнародної школи технічного
законодавства і управління якістю є консалтинг в

48

WWW.LABCOMPLEX.COM

області Європейського технічного законодавства,
Директив ЄС, технічних регламентів, стандартів і
правил; розробка систем менеджменту відповідно
до вимог ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025 і
підготовки їх до акредитації та сертифікації, а також
навчання і сертифікація спеціалістів лабораторій,
медичних закладів, підприємств відповідно до рівня
європейської визнаної кваліфікації.
The main task of the International School of Technical
Law and Quality Management is consulting in the field
of European technical legislation, EU directives, technical
regulations, standards and rules; development of
management systems in accordance with the requirements
of ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025 and their preparation
for accreditation and certification, as well as training and
certification of laboratory specialists, medical institutions,
enterprises in accordance with the level of European
recognized qualifications.

МІРС, Корпорація
MIRS, Corporation
Україна, 65012, м. Одеса, вул. Осипова, 37
37, Osipova Str., Odessa, 65012, Ukraine
+380 (482) 305-55-08
+380 (482) 305-555
info@liebherr.com.ua
www.liebherr.com.ua

Представлена торгова марка: Liebherr.
Корпорація «Мірс» вже більше ніж 20 років
є офіційним дистриб'ютором всесвітньо відомих
європейських компаній. Брендовий портфель
охоплює такі визнані торгові марки як Liebherr, Riedel,
Peugeot та багато інших.
Liebherr - один з найбільших виробників холодильної
техніки в Європі, який вже більше 60 років
спеціалізується на виробництві холодильників
і морозильних камер для застосування у різних
сферах діяльності, в тому числі для медицини.
Асортимент Liebherr представлено пристроями як
для домашнього використання, так і для медичних
закладів, наукових лабораторій, дослідних центрів.
Завдяки запатентованим інноваційним технологіям
охолодження та високоякісній системі управління у
лабораторному обладнанні Liebherr підтримується
постійна температура, що гарантує постійну надійну
роботу. Liebherr - це найвища ефективність, надійність,
безпека, зручність обслуговування та використання,
інноваційність.
Mirs Corporation has been the official distributor of world
famous European companies for more than 20 years.
The brand portfolio includes such recognized brands
as Liebherr, Riedel, Peugeot, and many others.
Liebherr is one of the largest manufacturers of refrigeration
equipment in Europe. The company has been specializing
in the production of refrigerators and freezers for over
60 years for use in various fields of activity, including
medicine. The range of Liebherr includes devices for
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medical institutions, laboratories, research centers. Thanks
to patented innovative cooling technologies and a highquality control system, Liebherr's laboratory equipment
maintains a constant temperature that ensures constant
reliable operation. Liebherr is the highest efficiency,
reliability, safety, ease of maintenance and use, innovation.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Україна, 61052, м. Харків,
вул. Полтавський Шлях, 26
26, PoltavskiyShliakh Str.,
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (57) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

Представлені торгові марки: STEELLEX, Genrui,
TopScien, DiaSys, Eschweiler, Start Project S.a.s, ICOE,
GoldSite, МЕАНДР, Кверті-Мед, Bio-Maxima.
МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного
обладнання та витратних матеріалів: автоматичних
аналізаторів гематологічних, електролітів, глюкози,
газів крові; автоматичних та напівавтоматичних
коагулометрів, біохімічних аналізаторів та пристроїв
для електрофорезу білків, дозаторів, лічильників
лейкоформули, іншого обладнання, також постачання
реагентів для діагностики гемостазу та лабораторного
пластику. Компанія здійснює розробку, сервіс
лабораторного обладнання, витратних матеріалів
та реагентів.
MK-Kvertimed Ukraine sells laboratory equipment and
supplies: analyzers automatic hematology, electrolytes,
glucose, blood gases; automatic and semi-auto
coagulation analyzers, biochemical analyzers and devices
for electrophoresis of proteins, dispensers, leukocytes
counters, other equipment, and supply hemostasis
reagents and laboratory plastic. The company develops,
makes service of laboratory equipment, consumables
and reagents.

Науково-дослідний інститут
експериментальної та клінічної медицини
НМУ імені О.О. Богомольця
Research Institute of Experimental
and Clinical Medicine, Bogomolets National
Medical University
Україна, 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 34
34, Peremogy Ave., Kyiv, 03057, Ukraine
Lnatrus777@gmail.com
www.nmuofficial.com/nauka/ndieksperymentalnoyi-ta-klinichnoyimedytsyny/

Діяльність НДІ ЕКМ спрямована на:
- забезпечення сучасної експериментальної,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
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лабораторної та дослідницької бази для наукової
та науково-технічної діяльності НМУ імені О.О.
Богомольця;
- надання співробітникам кафедр НМУ та
молодим вченим консультаційної допомоги
щодо планування наукової діяльності з
найбільш актуальних напрямків медицини та
біології, впровадженні результатів досліджень
й розробок з урахуванням досягнень
науки і техніки та можливостей сучасної
експериментально-лабораторної бази НМУ;
- забезпечення методичної науково-навчальної
бази для експериментально-дослідницької
роботи студентів;
- виконання на договірних засадах досліджень
з клінічної лабораторної діагностики
(імунологічних, цитологічних, імуноферментних,
молекулярно-генетичних досліджень тощо)
й гістологічних, електронно-мікроскопічних,
хроматографічних та науково-консультаційна
діяльність, пов’язана з інтерпретацією отриманих
результатів.
Activities the Research Institute of Experimental and Clinical
Medicine aims at:
- providing a modern experimental, laboratory and
research base for the scientific and scientific-technical
activities of Bogomolets National Medical University;
- provision of advisory assistance to Bogomolets National
Medical University staff and young scientists in the
planning of scientific activities from the most relevant
fields of medicine and biology, Introduction of research
and development results taking into account scientific
and technological achievements and the possibilities
of modern experimental laboratory base Bogomolets
National Medical University;
- provision of methodological scientific and educational
base for experimental research work of students;
- performing on a contractual basis research on clinical
laboratory diagnostics (immunological, cytological,
immunoenzymatic, molecular-genetic studies) and
histological, electron-microscopic, chromatographic and
scientific-consulting activities, interpretation of the results
obtained.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
OF UKRAINE
Україна, 04050, м. Київ, вул. О. Герцена, 12
12, О. Gertsen Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-68-49
+380 (44) 489-39-81
amnu5@i.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Національна академія медичних наук України є
державною науковою організацією з проблем
медицини та охорони здоров’я, заснованою
WWW.LABCOMPLEX.COM
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на державній власності, яка діє відповідно до
законодавства на самоврядній основі. Національна
академія медичних наук України продовжує славні
традиції вітчизняних наукових шкіл як у галузі
теоретичної, так і клінічної медицини. У її складі
налічується 36 наукових установ, в яких зосереджений
найпотужніший науковий медичний потенціал
країни. Саме діяльністю відомих наукових шкіл,
високим професіоналізмом і талановитістю вчених та
клініцистів пояснюється високий авторитет Академії,
як в Україні, так і за її межами. Невід’ємною складовою
діяльності Академії є міжнародна співпраця. Провідні
фахівці інститутів Академії та їх дослідницька робота
добре відомі в наукових медичних колах за кордоном.
Науковці Академії є членами понад 100 міжнародних
наукових товариств, медичних асоціацій, закордонних
академій, радниками або експертами таких
авторитетних організацій, як ВООЗ, МАГАТЕ та інших.
Міжнародні зв’язки дозволяють фахівцям Академії
презентувати вітчизняні досягнення за кордоном і
використовувати сучасний світовий досвід у галузі
медицини в Україні. Важливою є участь науковців
Академії у законотворчій і науково-організаційній
діяльності, яка спрямована на покращення організації
охорони здоров’я та розвиток медичної науки
в Україні, у підготовці проектів законів України,
постанов Кабінету Міністрів України, інших
нормативних документів. Окремо треба відзначити
постійну активну участь установ Академії у розробці
та виконанні національних і державних програм,
спрямованих на боротьбу з найпоширенішими
і важкими хворобами, збереження довкілля,
зменшення захворюваності і збільшення тривалості
життя населення країни.
З початку бойових дій на сході України в наукових
установах НАМН України у співпраці з медиками
Міністерства
оборони
України
виконується
розробка та вдосконалення у військовій медицині
сучасних
технологій
організації
медичної
служби, засобів надання первинної медичної
допомоги,
широке
впровадження
наукових
розробок висококваліфікованої допомоги на
госпітальному етапі, методів реконструктивної
хірургії, відновлювального лікування та реабілітації
військовослужбовців.
National Academy of Medical Sciences of Ukraine is a
state scientific organization on problems of medicine and
healthcare based on state ownership. It acts in accordance
with the legislation and on the self-governing basis.
National Academy of Medical Sciences of Ukraine continues
honorable traditions of local scientific schools both in
the field of theoretical and clinical medicine. It consists
of 36 scientific institutions that concentrate the most
powerful scientific potential of the country. Activities of the
worldwide known scientific schools, high professionalism
and talent of the scientists and clinicians account for
the high recognition of the Academy in Ukraine as well
as abroad. International relations which are based on
fruitful cooperation with foreign partners are an integral
part of Academy activity. Leading experts of Academy
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institutions and their researches are well-known in scientific
medical community abroad. The scientists of the Academy
are members of more than 100 international medical
societies, medical associations, foreign academies; they
are advisors or experts of such authoritative organizations
as WHO, IAEA, etc. Specialists of National Academy of
Medical Science of Ukraine present national achievements
overseas and use modern international experience in
the medicine field in Ukraine, according to international
relations of great importance is the fact that scientists
of the Academy participate in legislative and scientific
and organizational activity which is aimed at improving
organization of healthcare and development of medical
science in Ukraine, in preparing draft laws of Ukraine,
resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, other
normative documents. It is necessary to separately
stress continuous active participation of the Academy
institutions in elaboration and implementation of national
and state programs aimed at combating the most common
and severe illness, environment protection, reducing
morbidity and increasing life span of the population.
Since the beginning of hostilities in eastern Ukraine in the
scientific institutions of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine in cooperation with the doctors of
the Ministry of Defense of Ukraine, the development and
improvement of modern medical technologies in the
organization of medical services, primary care facilities,
the wide introduction of scientific development of highly
skilled care at the hospital stage, methods of reconstructive
surgery, rehabilitation and rehabilitation of servicemen.

Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Shupyk National Medical Academy
of Postgraduate Education
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, Україна
9, Dorohozhyts’ka Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 205-48-27
+380 (44) 205-49-46
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної
освіти, заснований у 1918 році.
До послуг інтернів, слухачів, клінічних ординаторів,
аспірантів та докторантів, у тому числі іноземців
з понад 40 країн світу, які навчаються в Академії,
наукових, науково-педагогічних та педагогічних
кадрів, працюють центр симуляційних методів
навчання; наукова бібліотека, що забезпечує доступ
до провідних наукометричних баз Scopus та Web of
Science; центр підготовки до міжнародних мовних
іспитів Pearson.
Як член Orpheus (Європейська Організація з PhD
програм у біомедицині та медичних науках), Академія
долучилась до модернізації підготовки докторів
філософії у Європі.
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П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути,
які об’єднують 81 кафедру, ефективно поєднують
навчальний процес з підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців для сфери охорони здоров’я,
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність
з лікувально-діагностичною роботою. Викладання
проводиться українською, російською та англійською
мовами.
Заклад бере участь у процесі реформування сфери
охорони здоров’я України: позиція експертів працівників НМАПО імені П. Л. Шупика - враховується
на державному рівні. У 2018 році Академія була
ресертифікована за стандартом якості ISO 9001:2015
та отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence
5 star Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education is a leading institution of postgraduate
education which was founded in 1918.
The internship doctors, learners, clinical residents,
PhD and doctoral students, including foreign nationals from
over 40 countries of the world, who study at the Academy,
as well as the academic staff, have access to the Simulation
Training Center, the research library with access to Scopus and
Web of Science scientometric databases, and the Pearson Test
of English Language Preparation Center.
As a member of Orpheus (European Organization for PhD
Education in Biomedicine and Health Sciences), the Academy
has contributed to the improvement of PhD training in Europe.
Five faculties, three research and training institutes, including
81 departments, effectively combine educational process
of training and advanced training of health care specialists,
scientific, scientific and technological, as well as innovative
activity, with diagnostic and treatment work.
The Academy participates in the health care reform
processes in Ukraine: the opinion of NMAPE experts
is taken into account at the state level. In 2018, the
Academy was recertified according to ISO 9001:2015
and received the Recognized for Excellence 5 star certificate of
the European Foundation for Quality Management (EFQM).

ОКІРА, ТОВ
OKIRA LIMITED
Україна, 07401, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Київська, 154, оф. 17
Off. 17, 154, Kyivska Str., Brovary, Kyiv region, 07401, Ukraine
+38 (067) 898-14-44
info@selftest.com.ua
www.selftest.com.ua

Представлені торгові марки: Окіра™, AllTest™, Coretests®.
ТОВ «Окіра» – офіційний дистриб’ютор виробників
швидких тестів та медичного обладнання для
діагностики in vitro в Україні: Hangzhou AllTest Biotech
Co. Ltd та Core Technology Co. Ltd. Ми пропонуємо
продукцію найвищої якості, яка має сертифікати
відповідності CE Certificates, Canadian та US FDA
Certificates.
Okira LTD – official distributor of manufacturers of rapid
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
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tests and medical equipment for diagnostics in vitro in
Ukraine: Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd. and Core
Technology Co. Ltd. We offer the highest quality products
with CE certificates; Canadian and US FDA Certificates.

ОМБ, ТОВ
OMB, LTD
Україна, 03148, м. Київ, бул-р В. Гавела, 4,
Сільвер Центр, 8 поверх
8 floor, Silver Center, 4, V. Havela Blvd.,
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 497-88-53
omb@omb.kiev.ua
www.omb.kiev.ua

Представлені торгові марки: Greiner Bio One,
Prolance, Diesse, OrtaAlresa, Thermo Fisher Scientific,
Precision Biosensor, DIAZYME.
ОМБ – лідер медичного ринку по якості та унікальності
в наданні послуг та продажу товарів для сучасних
лабораторно-діагностичних досліджень від провідних
світових виробників: Greiner Bio-One, Thermo Fisher
Scientific, Brahms, Microgenics Corporation, Analitycon,
Diesse, Diazyme, Precision Biosensor та інших.
Компанія працює на ринку охорони здоров'я України
з 2003 року.
ОМБ формує майбутнє: привносить на ринок
інновації, новітні розробки, пропонує ринку краще зі
світових досягнень для підвищення рівня медичного
обслуговування населення в нашій країні.
OMB is the leader in the medical market in quality and
uniqueness in providing services and sales of products
for modern laboratory-diagnostic research from leading
manufacturers: Greiner Bio-One, Thermo Fisher Scientific,
Brahms, Microgenics Corporation, Analitycon, Diesse,
Diazyme, Precision Biosensor and others. The company has
been operating in the Ukrainian healthcare market since
2003. OMB is shaping the future: bringing innovations, new
developments to the market, offering the market the best of
the world achievements to improve the level of healthcare
in our country.

Провіденс Медіка, ТОВ
Providence Medica, LTD
Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-В
16-V, Kniajiy Zaton Str., Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (44) 538-02-79
+380 (44) 538-02-81
pm@providence.com.ua
www.providence.com.ua

Представлені торгові марки: Wondfo, Finecare,
Chemcare, PIUR Imaging, IISM, Numed, Beyoundmedi,
ECOTRON.
Провіденс Медіка є учасником медичного ринку
України з 1999 року. Ми постійно розвиваємося та
WWW.LABCOMPLEX.COM
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відслідковуємо тенденції та інновації медичного
обладнання. Завдяки цьому ми пропонуємо
актуальні рішення для існуючих задач практичної
медицини.
Для лабораторного ринку ми пропонуємо лінійку
обладнання по принципу POCT для проведення
кількісної експрес-діагностики у рутинній та
невідкладній практиці.
Providence Medica is a part of the medical market
of Ukraine since 1999. Thanks to the continuous
development and monitoring of trends and innovations
of medical equipment, we offer actual solutions to
existing problems of practical medicine.
For the laboratory market, we offer a line of equipment
based on the POCT principle for quantitative express
diagnostics in routine and emergency practice.

Професійні видання. Україна
Professional Edition. Ukraine, LTD
Україна, 04655, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10-Г,
сектор «Б», оф. 201
Off. 201, sector “B”, 10-G,
Starokievskaya Str.,
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 338-87-04
+38 (096) 851-40-34
admindom@ukr.net
www.recipe.by

Видавництво
«Професійні
видання»
спеціалізується на випуску міжнародної медичної
періодики.
Працюємо
на
інформаційних
ринках Білорусі, України та Росії. У Портфелі
видавництва 15 науково-практичних журналів
з різних нозологій. Серед них: «Гематологія.
Трансфузіологія. Східна Європа» і «Лабораторна
діагностика. Східна Європа» – рецензовані
науково-практичні журнали, які включені в бази
даних Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, РИНЦ, а
також до переліку ВАК Білорусі.
Publishing house “Professional publications”
specializes in the production of international
medical periodicals. It works in the markets of
Belarus, Ukraine, and Russia. In the portfolio of
the publishing house, there are 15 scientific and
practical journals on various nosologies. The
following journals are among them: “Hematology.
Transfusion medicine. Eastern Europe” and
“Laboratory diagnostics. Eastern Europe”. They are
peer-reviewed scientific and practical journals that
are included in the database Ulrich's Pperiodicals
Directory, EBSCO, RSCI, and the list of HAC of Belarus.
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Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC
Україна, 49019, м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., Dnipro,
49019, Ukraine
+380 (56) 233-73-67
+380 (56) 372-35-56
+380 (56) 372-35-54
+380 (56) 370-38-66
reagent@ukr.net
www.reagent.ua

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення
біохімічних аналітів на аналізаторах з відкритою
системою та спектрофотометричному обладнанні,
комплексно забезпечує біохімічні та клінікодіагностичні лабораторії України.
Domestic manufacturer of test kits for determination
of biochemical analytes in the meter with an open
system and spectrophotometric equipment, provides
acomprehensive biochemical and clinical diagnostic
laboratories of Ukraine.

РедМед, ТОВ
RedMed, LLC
Україна, 01133, м. Київ, бул-р Л. Українки, 28, оф. 238
Off. 238, 28, Lesya Ukrainka Blvd., Kyiv, 1133, Ukraine
+38 (096) 129-80-46
+38 (067) 363-75-79
+38 (096) 600-90-40
tov.redmed@gmail.com
www.redmedUA.com

Представлені торгові марки: RAVIMED, AB MEDICAL,
VASINI STRUMENTI, SIGMA, Strub GmBH, Meiling Biology
& Medical, JRI, Bioelettronica, Yingtai Instrument Co. Ltd,
SMS Sp.z.o.o, ТехноВАГИ.
ТОВ «РедМед» – офіційний дистриб’ютор в Україні
багатьох іноземних компаній, що займаються
виробництвом медичного обладнання. Зараз компанія
є постачальником медичного обладнання та медичних
виробів іноземних та вітчизняних виробників.
Основна мета бізнесу – запропонувати сучасне,
якісне та надійне медичне обладнання для Служби
крові України, яке відповідає строгим європейським
і світовим стандартам якості. Ми готові забезпечувати
Службу крові якісними медичними товарами за
доступною ціною.
RedMed is the official distributor in Ukraine of many foreign
companies manufacturing medical equipment. The company
is now a supplier of medical equipment and medical devices to
foreign and domestic manufacturers. The main purpose of the
business is to offer modern, high-quality and reliable medical
equipment for the Blood Service of Ukraine, which meets strict
European and world quality standards. We are ready to provide the
Blood Service with quality medical supplies at an affordable price.
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СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
SKY MEDICA, LTD
Україна, 03058, м. Київ, вул. Миколи Голего, 5, оф. 121-А
Off. 121-А, 5, M. Golego Str., Kyiv, 03058, Ukraine
+ 38 (044) 351-11-12
+ 38 (044) 351-11-17
+ 38 (050) 351-43-33
+ 38 (050) 351-93-43
+ 38 (044) 502-68-10
info@sky-mediсa.com
www.sky-mediсa.com

ТОВ «СКАЙ МЕДІКА» пропонує лабораторні пластикові
вироби, системи забору крові та аксесуари до них,
автоматичні дозатори і медичний одяг.
Ми готові запропонувати продукцію європейських
виробників зі складу в Києві, оптом і в роздріб:
- Вакуумні системи для взяття венозної крові LINDVAC® (InterVacTechnology, Естонія)
- Автоматичні ДОЗАТОРИ та наконечники до них (AHN
Biotechnologie GmbH, Німеччина).
- Лабораторний пластиковий посуд (SAM PLAST d.o.o.,
Сербія)
- Медичний одяг (SPIСARD, Україна)
Професіоналізм, стабільність та відповідальність фундамент нашої роботи!
SKY MEDICA, LTD off ers laboratory plastic products,
blood collection systems and accessories, equipment,
automatic dispensers and medical clothes.
Our activity is aimed at the comprehensive provision
of the needs of medical laboratories, which is why
we are ready to offer the products of the leading
manufacturers from the warehouse in Kiev, wholesale
and retail:
- Vacuum Tubes Lind-Vac® InterVacTechnology
(Estonia)
- Pipette dispensers and tips for them AHN
Biotechnologie GmbH (Germany),
- Laboratory plastic utensils (SAM PLAST d.o.o.,
Serbia),
- Medical clothing SPIСARD (Ukraine)
Professionalism, stability and responsibility are the
foundation of our work!

СПЕКТРОЛАБ, ТОВ
SPECTROLAB, LLC
Україна, 04073, м. Київ,
вул. Степана Бандери, 6, оф. 808/3
Off. 808/3, 6, Stepana Bandery Str.,
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 221-06-53
info@splab.com.ua
www.splab.com.ua

Представлена торгова марка: СПЕКТРОЛАБ.
Сучасна та динамічна компанія в Україні. Основні
принципи нашої роботи – високий професіоналізм,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

відповідальність перед кожним клієнтом. Ми
спеціалізуємось на постачанні, технічному супроводі
аналітичного обладнання MALDI-TOF, хромато-масспектрометрія, елементний аналіз, хроматографія,
системи водопідготовки для застосування в різних
галузях промисловості та сферах досліджень, таких
як: контроль якості продукції, наукові дослідженння,
екологія, мікробіологічний аналіз та клінічні
дослідження.
We are modern and dynamic company in Ukraine. The
main principles of our work are high professionalism,
responsibility to each client. We specialize in the supply
and technical support of analytical equipment MALDITOF, chromato-mass spectrometry, elemental analysis,
chromatography, water treatment systems for use in
various industries and research areas, such as: product
quality control, scientific research, ecology, microbiological
analysis and clinical research.

СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ, ТОВ
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA,
LTD
Україна, 61001, м. Харків,
пр-т Гагаріна, 43-А, кв. 3
Ap. 3, 43-A, Gagarin Ave.,
Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 728-35-04
+380 (57) 760-18-12
vutko.sale1@gmail.com
www.vutko.com.ua

Представлена торгова марка: РенаУ.
ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
спеціалізується на виробництві систем наборів
реагентів гемостазу в Україні.
Українські реагенти для дослідження гемостазу
виробляються під торговою маркою РенаУ:
- Скринінг-тести (ПТЧ, ТЧ, АЧТЧ, Фібриноген)
- Спеціалізовані тести (Вовчаковий антикоагулянт)
- Набори для визначення факторів згортання крові
(VIII, IX)
- Калібратори і Матеріали контролю якості
- Набори для вивчення тромбоцитарного гемостазу
(АгренаУ)
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA Ltd.
specialize in the manufacture of reagent kits Haemostasis
systems in Ukraine. Ukrainian reagents for the study of
haemostasis are manufactured under the trademark
RenаU.
- Routine assays (e.g. PT, TT, aPTT, Fib)
- Specialist assays (e.g. DRVVT Screen, DRVVT Confirm)
- Factor Deficient Plasma
- Calibrators and Quality Control Material
- Platelet Function assays
WWW.LABCOMPLEX.COM
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ТерраЛаб Ай Ті
TerraLab IT
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 3, оф. 304
Off. 304, 3, Dorohozhytska Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+30 (800) 300-920
info@terralab.pro
www.limsterralab.com

Представлена торгова марка: TerraLab.
Компанія TerraLab працює 7 років на ринку
інформаційних
технологій
для
медичних
лабораторій.
Серед
продуктів
компанії
лабораторні інформаційні системи різного рівня,
а також спеціалізовані рішення для взаємодії з
лабораторним обладнанням. Командою TerraLab
ведеться консалтингова діяльність. У портфоліо
компанії більше 100 успішних проектів, як в
Україні, так і за кордоном. Місія компанії –
виводити медичні лабораторії на високий рівень
управління процесами, підвищувати якість
діагностики і разом з цим робити медицину
ефективною за допомогою інформаційних
технологій.
TerraLab has been working for seven years in the field
of information technologies for medical laboratories.
The company off ers laboratory information systems
of different levels as well as specialized solutions
for interaction with laboratory equipment. The
TerraLab team provides a wide range of consulting
services. The company portfolio includes more than
100 successful projects in Ukraine and abroad. The
company mission is to bring medical laboratories to
a higher level of process management, to improve
the quality of diagnostics and, at the same time, to
make medicine effective with the help of information
technologies.

Терра-Мед, ТОВ
Terra-Med, LTD
Україна, 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 8, оф. 11
Off. 11, 8, Garmatnay Str.,
Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 496-19-28
+380 (44) 496-19-27
office@terra-med.com.ua
www.terra-med.com.ua

Представлені торгові марки: Labline (Австрія),
MICROOPTIX (Австрія), Erba Lachema (Чехія),
NOVATEC (Німеччина), Randox (Великобританія),
Carl Zeiss (Німеччина), Apel (Японія), MES (Ізраїль),
Medonic (Швеція), 77 Elektronika (Угорщина), Termo
Fisher Sientific (Німеччина), NewVision Diagnostiks
«Профітест» (Китай).
Компанія «Терра-Мед» спеціалізується на забезпеченні
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медичних закладів високотехнологічним медичним,
лабораторним
обладнанням
та
витратними
матеріалами.
«Терра-Мед» є офіційним представником в Україні
ряду відомих виробників медичного та лабораторного
обладнання. Ми забезпечуємо весь комплекс
необхідних складових, починаючи з ввезення
на територію України і закінчуючи навчанням та
сервісним обслуговуванням. Ми пропонуємо для
лабораторій наступне обладнання:
- лабораторні мікроскопи
- фотоелектроколориметри, білірубінометри,
гемоглобінометри, спектрофотометри
- біохімічні аналізатори
- імуноферментні аналізатори
- гематологічні аналізатори
- аналізатори газів крові та електролітів
- аналізатори сечі
- аналізатори якості сперми
- лабораторні реактиви
Terra - Med” Ltd. specializes in medical institutions supply of
advanced technology medical, laboratory equipment and
consumables.
“Terra - Med” Ltd. is an official representative in Ukraine of
a range of famous producers of medical and laboratory
equipment. We provide the whole complex of maintenance
such as equipment delivery to the territory of Ukraine and its
after-sale service.
For the laboratories we propose the following equipment:
- laboratory microscopes
- photoelectrocolorimeters, bilirubinometers,
hemoglobinometers, spectrophotometers
- biochemical analyzers
- immune - enzyme analyzers
- hematological analyzers
- blood gas analyzers
- urine analyzers
- sperm quality analyzers
- laboratory reagents

УКР ДІАГНОСТИКА
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD
Україна, 01030, м. Київ,
вул. Рейтарська, 18
18, Reytarska Str., Kyiv,
01030, Ukraine
+380 (44) 272-18-38
+380 (44) 272 18 97
ukrdiagnostika@ukrdiagnostika.ua
www.ukrdiagnostika.ua

Представлені торгові марки: Apel, Audit
Diagnostics, Dirui, Instrumentation laboratory,
Helena-BioScience, ELMI, Mindray, Micros, Rayto.
«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний
досвід комплексного забезпечення клінічних
лабораторій.
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Наша компанія пропонує покупцеві не просто
свою продукцію, а єдину систему, що включає
технічний сервіс, навчання персоналу, постійну
методичну підтримку і своєчасну доставку
реактивів та витратних матеріалів.
“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term
experience to providing comprehensive clinical
laboratories.
Our company offers not just buy a product, and it offers
a single system, which includes the technical service,
training, ongoing methodological support and timely
delivery of reagents and consumables.

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 61
61, Chervonotkatska Str.,
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
info@uoslab.com
www.uoslab.com

Представлені торгові марки: UOSlab, IKA, DAIHAN,
MACHEREY-NAGEL, Samsung Fine Chemicals, Stuart.
ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
Реалізує продукцію:
- Медичні та лабораторні меблі ТМ UOSlab®;
- Медичні парові автоклави та сухожарові
стерилізатори ТМ UOSlab®;
- Сушильні шафи, термостати, вакуумні сушильні
шафи ТМ UOSlab®;
- Загальнолабораторне обладнання: магнітні та
верхньопривідні мішалки, шейкери лабораторні,
водяні бані ТМ UOSlab®;
- Хімічні реактиви та розчинники;
- Лабораторний посуд і тара;
- Витратні матеріали для лабораторії;
- Аналітичне обладнання.
Ukrorgsyntez Ltd
Sells products:
- Medical and laboratory furniture UOSlab®;
- Medical autoclaves and dry heat sterilizers UOSlab®;
- Drying ovens, thermostats, vacuum drying ovens
UOSlab®;
- Laboratory equipment: magnetic and overhead stirrers,
laboratory shakers, water baths UOSlab®;
- Analytical equipment: polarimeters, refractometers,
flame photometers, sample preparation equipment,
chromatography supplies;
- Chemical reagents and solvents;
- Laboratory glassware and supplies.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КАТАЛОГУ
GENERAL SPONSOR CATALOGUE

Філісіт-Діагностика, НВП, ТОВ
Felicit-Diagnostics, SPE, LTD
Україна, 49051, м. Дніпро,
вул. Каштанова, 32
32, Kaschtanova Str., Dnipro,
49051, Ukraine
+380 (56) 747-47-76
+380 (56) 747-45-34
filicit@ukr.net
www.felicit.com.ua

Представлена торгова марка: Філісіт-Діагностика.
«Філісіт-Діагностика» – найбільший в Україні
виробник всього спектру наборів для клінічної
діагностики. Фірма не тільки вибилася в перші
ряди в своїй області, а й стала свого роду
еталоном (I місце в Національному бізнесрейтингу України в 2019 році). Перелік охоплює
більше 80 видів продукції, не включаючи
модифікації різних обсягів реагентів в наборі.
Продукція відповідає вимогам законодавства і
постійно удосконалюється відповідно до світових
тенденцій в цій галузі.
Felicit-Diagnostics
is
the
largest
Ukrainian
manufacturer of the entire range of Clinical
Diagnostic kits. The company not only broke out
in the forefront in its field, but also became a kind
of benchmark (1st place in the National Business
Rating of Ukraine (2019) & more than 80 types of products,
not including modifications of different volumes
of reagents in the kit). The products meet the requirements
of the law and are constantly being improved in
accordance with world trends in this field.

ХЕМА, ТОВ
XEMA, LLC
Україна, 03179, м. Київ,
вул. Академіка Єфремова, 23
23, Akademik Yefremov Str.,
Kyiv, 03179, Ukraine
+380 (44) 422-62-16
info@xema.com.ua
www.xema.in.ua

Представлені торгові марки: XEMA, XEMAtest.
Група компаній Xema Co., Ltd почала свою діяльність
в 1993 році і на сьогоднішній день є лідером в галузі
виробництва діагностичних тест-систем для in vitro
діагностики.
На виробництві наборів реагентів ТОВ «ХЕМА»
впроваджена система якості відповідно стандарту
ISO 13485.
Основні напрямки виробництва тест-систем ХЕМА:
• Медична лабораторна діагностика;
• Ветеринарна діагностика;
• Контроль якості та безпеки продуктів харчування;
• Криміналістика.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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The Xema Co., Ltd Group of Companies started operations
in 1993 and is today a leader in the production of in vitro
diagnostic test systems.
Quality system in accordance with ISO 13485 is
implemented at the production of reagent kits of XEMA
LLC.
Main directions of production of XEMA test systems:
• Medical laboratory diagnostics;
• Veterinary diagnostics;
• Food quality and safety control;
• Forensics.

ХІМЕК, Науково-виробниче підприємство, ТОВ
CHEMEK, Scientific-Production Limited Company
Україна, 03035, м. Київ,
вул. Кавказька, 11, к. 4
11/4, Kavkazks`ka Str.,
Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 249-40-80
office@himek.com.ua
www.himek.com.ua

Представлені торгові марки: Bioelab, Cornley, DIA®,
Dynex, DAYmate, Delcon, KW, Genrui, Gilardoni, Hanil,
Accumax, Labtub, Adaltis.
ТОВ НВП «ХІМЕК» – офіційний дистриб'ютор
провідних українських і зарубіжних виробників
устаткування для IVD і виробів медичного
призначення. Є постачальником лабораторного
обладнання та витратних матеріалів для приватних
та державних медичних лабораторій і служби крові
України.
“CHEMEK” LTD is an exclusive distributor of the leading
Ukrainian and foreign manufacturers of IVD equipment
and medical products. We supply laboratory equipment
and consumables to private and state medical
laboratories and the blood service of Ukraine.

ЦЕНТРАЛМЕД, ТОВ
CENTRALMED, LLC
Україна, 61052, м. Харків,
пров. Сімферопольський, 6
6, Simferopolskiy lane,
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 784-00-19
+380 (57) 784-19-95
office@centralmed.com.ua
www.care365.ua

Представлена торгова марка: TM Care365.
Виробництво нітрилових, вінілових та латексних
медичних оглядових рукавичок.
Produce nitrile, vinyl and latex medical examination gloves.
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ШимЮкрейн, ТОВ
ShimUkraine, LLC
Україна, 01042, м. Kиїв, вул. Чигоріна, 18, оф. 429
Off. 429, 18, Chigorin Str.,
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 284-54-97
+380 (44) 390-00-23
shimukraine@gmail.com
www.shimadzu.com.ua

Представлена торгова марка: Shimadzu.
ТОВ «ШимЮкрейн» – генеральний дистриб’ютор
аналітичного обладнання виробництва японської
корпорації SHIMADZU, а саме:
- спектрофотометрів УФ-, Вид-, ІЧ- діапазонів та
спектрофлуориметрів;
- газових та рідинних (в т.ч. іонних) хроматографів та
хромато-мас-спектрометрів включаючи тандемні;
- MALDI-TOF мас-спектрометрів;
- атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП)
спектрометрів;
- IЗП-мас-спектрометрів;
- рентгенофлуоресцентних спектрометрів та
рентгенівських дифрактометрів;
- атомно-силових мікроскопів;
- аналізаторів загального вуглецю та азоту;
- приладів для термоаналізу, включаючи калоріметри
та DTG-аналізатори;
- гранулометричних аналізаторів;
- мікротвердомірів та машин для фізмехвипробування матеріалів;
- аналітичних ваг, вагових вимірювачів щільності та
вологи.
ShimUkraine LLC – General Distributor of Analytical
Instruments manufactured by Japanese corporation
SHIMADZU, including:
- spectrophotometers for UV-, VIS,- IR-range and
spectrofluorimeters;
- gas and liquid chromatographs (including ion
chromatographs) as well as GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS
and LC/MS/MS systems;
- MALDI-TOF mass-spectrometers;
- atomic absorption and emission (spark and ICP)
spectrometers;
- ICP-mass-spectrometers;
- X-ray fluorescence spectrometers as well as X-ray
difractometers;
- atomic-force microscopes;
- total carbon & nitrogen analyzers;
- thermo analysis instruments including calorimeters and
DTG-analyzers;
- particle size analyzers;- micro-hardness testers as well as
material testing machines;
- analytical balances, specific gravity.
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