-22. Протезування та ортезування: iндивiдуа"тьне виготовлення технiчних засобiв
реабiлiтацiТ ортези на хребет (головотримачi, корсети, бандажi, коректори постави тощо),
орr"a" на

BepxHi та
нижнi кiнцiвки, ортези на стопу (устiлки ортопедичнi, вкладнi пристосування), .rроr.."
BepxHix
та нижнiХ кiнцiвок, ортопедиЧне взуття, протези молочноi залози, захиснi
засобц rцо
надягаються на тiло (наколiнник, рукавицi шкiрянi на протези BepxHix кiнцiвок
та IIри
захворюваннi кистi, косинка для пiдтримки руки).
З, Проведення дослiджень стiйкостi та опороздатностi людини в статицi,
а також для оцiнки
схеми складання протезу.
4, Проведення дослiджень просторового поJIоження хребта
дорослих i дiтей з вродженими
дефектами та захворюваннями опорно-р}хового апарата.
5. освоення технiчних засобiв реабiлiтацii стацiонарному вiддiленнi первинного
у
та складного
протезування.
6. Навчання користуванню протезами BepxHix та нижнiх кiнцiвок.
7. Навчання навичкам самообслуговування.
8, Проведення ремонту та технiчного обслуговування технiчних засобiв
реабiлiтацii: здiйснення
гарантiйного ремонту, вiдновлення споживчих характеристик ТЗР в межах строку
служби, на
який видаетьсЯ конкретний вид ТЗР, або в межах подовженого строку служби.
9. Надання консультацiй фахiвцями медичного та виробничого пiдроздiлiв.
10. Обслуговування пацiентiв вдома.

Освосцня та впровадженнч нових технологiй i
нових видiв технiчних засобiв реабiлiтацii

t(олективом пlдприемства постiйно ведеться пошук покраrцення якостi i надiйностi
виробiв' пошук науковоi медико - технiчноi iнформацii по проте.рu""., протезобудуванню
та
реабiлiтацii осiб з rrорушеннями опорно-рухового апараl.у.
в 2013 роцi ocBocHi та впроВадженi у виробництво:
- IIротези гомiлки i стегна при вираженiй KoHTpaKTypi i
деформацii сумiжного сlтлобу;
- протези пiсля вичленення в тазостегновому суглобi;
- протези гомiлки для кукс булавоподiбноТ
форми;
- протези стегна з силiконовим вкладишем;
- протези стегна iз змiнними об'емними
розмiрами;
- протези гомiлки iз змiнними об'емними
розмiрами;
- протези стегна та гомiлки для купання;
- ортези для сидiння;
- ортези на стопу безшарнiрнi з Mikpo кору та газонаповнених
матерiалiв.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТЛНОВИIIlА ПIЛПРИ€МСТВА
РИНКУ I ПЛАН МАРКВТИНГУ

НА

Споживачами виготовленоi продукцii нашим пiдприемством являються iнвалiди
ycix
категорiй та iншi громадяни Украiъи пiльгових категорiй, якi мають потребу в
технiчних

засобах реабiлiтацiТ.

Технiчнi

та

iншi засоби реабiлiтацii призначаються та видаються згiдно Порялку
забезпечення затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 05 квiтня 2012 року JФ
З2\, зi змiнами.
Bci вироби виготовляються тiльки по iндивiдуальним замовленням iнвалiдiв, якi
оплачуються за рахунок коштiв державного бюдя<ету або
фондiв соцiального страхування вiд
нещасних випадкiв.

Ринок збуту продукцii
1. Пiдприемство забезпечуе.протезно-ортопедичними

виробами iнвалiдiв та iнших груп
пiльгових категорiй населення, оплата за якi здiйснюсться за
рахунок коштiв державного
бюджету.

