
ТОВ «Аріадна»

Виробництво перев'язувальних
матеріалів



Про компанію
Компанія «Аріадна» – один з провідних
українських виробників перев'язувальних

матеріалів.



Виробництво
• Компанія має достатній досвід і виробничі потужності для 
задоволення постійно зростаючого попиту на продукцію.

• Наявність достатніх запасів сировини і готової продукції є 
гарантією безперебійного процесу постачань покупцям.



Технології
• Компанія «Аріадна» використовує для виробництва 
перев'язувальних матеріалів найостанніші досягнення в галузі

• Продукція виробляється на сучасному високотехнологічному 
устаткуванні.



Сировина
• Компанія «Аріадна» використовує лише високоякісну сировину для 
виготовлення продукції

• У числі стратегічних партнерів Компанії «Аріадна» – провідні виробники 
сировини Узбекистану (бавовна) і Росії (марля)

• Завдяки високим світовим стандартам використовуваної сировини, 
продукція «Аріадна» відрізняється найкращими споживчими якостями.



Якість продукції
• Повна автоматизація всіх етапів процесу виробництва гарантує 
здобуття продукції відповідної найвищим споживчим вимогам

• Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється на всіх 
етапах виробничого процесу і повністю відповідає державним 
стандартам.



На сучасному
устаткуванні
висококваліфікованим
персоналом виробляються:
- вата медична
гігієнічна,
хірургічна і для очей
(стерильна і
нестерильна) упаковка 25 г,
50 г, 100 г.
- бинти марлеві
медичні (стерильні і
нестерильні) в
індивідуальній упаковці
- марлеві медичні
відрізи.

Продукція

Text



Вата медична гігроскопічна «Аріадна»
ТУ У 17.5-31858432-002:2005

• Компанія «Аріадна» виробляє наступні види 
вати:- вата гігієнічна в ролику стерильна 
«Аріадна»,                                                         
- вата гігієнічна в ролику нестерильна 
«Аріадна»,                                                         
- вата гігієнічна зіг-заг нестерильна 
«Аріадна».

• Вата «Аріадна» виробляються лише з 
високоякісного 100% бавовни. Для 
вибілювання вати використовується 
екологічно чиста технологія, що виключає 
використання хлору. Сучасне устаткування і 
технології дозволяють виробляти вату з 
максимальними споживчими 
характеристиками: чистотою, білизною, 
м'якістю.



Упаковка і термін придатності 
продукції

• Індивідуальна упаковка вати нестерильної «Аріадна» 
виконана з поліетилену і поліпропілену. Індивідуальна 
упаковка вати стерильної «Аріадна» виконана з 
ламінованого паперу. Термін придатності 
нестерильної вати – не обмежений, за умови 
дотримання вимог зберігання. Термін придатності 
стерильної вати – 5 років, за умовидотримання вимог 
зберігання. Групова упаковка – картонні короби і п/е 
пакет.



Асортимент ватної продукції 
«Аріадна»

Найменування Количество 
штук в 
упаковке

Вата ролик, 25 гр., нестерильна, гігієнічна 390

Вата ролик, 25 гр., стерильна, гігієнічна 240

Вата ролик, 50 гр., нестерильна, гігієнічна 160

Вата ролик, 50 гр., стерильна, гігієнічна 120

Вата ролик, 100 гр., нестерильна, гігієнічна 90

Вата зігзаг, 50 гр., нестерильна, гігіенічна 75

Вата зігзаг, 100 гр., нестерильна, гігіенічна 50



Ватна продукція «Аріадна»
• ВАТА Медична гігроскопічна  

гігієнічна стерильна
50 гр.
100 % бавовна
ТУ В 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520199

• ВАТА Медична гігроскопічна 
гігієнічна стерильна
25 гр.
100 % бавовна
ТУ В 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520205



Ватна продукція «Аріадна»
• ВАТА Медична гігроскопічна гігієнічна 

нестерільная
100 гр.
100 % бавовна 
ТУ В 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520144

• ВАТА Медична гігроскопічна гігієнічна 
нестерільная
50 гр.
100 % бавовна
ТУ В 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520151

• ВАТА Медична гігроскопічна гігієнічна 
нестерільная
25 гр.
100 % бавовна
ТУ В 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520168



Бинти марлеві медичні «Аріадна»
ДСТУ 1172-93

• Компанія «Аріадна» виробляє наступні види бинтів:
- бинти марлеві довжина 5 м * ширина 10 см стерильні «Аріадна»,
- бинти марлеві довжина 5 м * ширина 10 см нестерильні «Аріадна»,
- бинти марлеві довжина 7 м * ширина 14 см стерильні «Аріадна»,
- бинти марлеві довжина 7 м * ширина 14 см нестерильні «Аріадна»

• Бинти «Аріадна» виробляється лише з високоякісногомарлевого 
бавовняного полотна найвищої щільності 36 гр/м кв. Сучасне 
устаткування і технології дозволяють виробляти бинти з 
максимальними споживчими характеристиками: високою щільністю, 
зручним і швидким розмотуванням рулону. Індивідуальна упаковка 
бинтів «Аріадна» виконана зполіпропілену. Термін придатності – 5 
років, за умови дотримання вимог зберігання. Групова упаковка – 
картонні короби і п/е пакети.



Асортимент бинтів «Аріадна»

Найменування Кількість 
штук в 
упаковці

Бинт 5 м х 10 см, нестерильний 300
Бинт 7 м х 14 см, нестерильний 200
Бинт 5 м х 10 см, стерильний 250

Бинт 7 м х 14 см, стерильний 150



Бинти «Аріадна»
• БИНТ марлевий медичний 
нестерильний 
7 м х 14 см
ДСТУ 1172-93
4820051520021

• БИНТ марлевий медичний 
нестерильний
5 м х 10 см
ДСТУ 1172-93
4820051520014



Бинти «Аріадна»
• БИНТ марлевий медичний 
стерильний
7 м х 14 см
ДСТУ 1172-93
4820051520069

• БИНТ марлевий медичний 
стерильний
5 м х 10 см
ДСТУ 1172-93
4820051520052



Марлеві медичні відрізи «Аріадна»
ТУ В 24.4-31858432-001-2004

• Компанія «Аріадна» виробляє наступні види марлевих відрізів:
- Марлевий відріз, довжина 1 м, ширина 90 см
- Марлевий відріз, довжина 2 м, ширина 90 см
- Марлевий відріз, довжина 3 м, ширина 90 см
- Марлевий відріз, довжина 5 м, ширина 90 см

• Марлеві відрізи «Аріадна» виробляється лише з високоякісного 
марлевого бавовняного полотна найвищої щільності - 36 гр./м2. 
Сучасне устаткування і технології дозволяють виробляти відрізи 
з максимальними споживчими характеристиками: високою 
щільністю, зручним і швидким розмотуванням рулону. 
Індивідуальна упаковка марлевих відрізів «Аріадна» виконана з 
поліетилену. Термін придатності - 6 років, за умови дотримання 
вимог зберігання. Групова упаковка – картонні короби і п/е 
пакети.



Марлеві відрізи «Аріадна»
• Відріз марлевий медичний 
нестерильний
100 х 90 см
ТУ В 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520236

• Відріз марлевий медичний 
нестерильний
200 х 90 см
ТУ В 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520243



Марлеві відрізи «Аріадна»
• Відріз марлевий медичний 
нестерильний
300 х 90 см
ТУ В 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520038

• Відріз марлевий медичний 
нестерильний
500 х 90 см
ТУ В 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520045



Контакти
• Продажі всього асортименту продукції 

компанії «Аріадна» у Україні здійснює 
«Торгівельний дом «НТК»».

• м. Харків                                                   
+38 057 7840480 (багатоканальний)
ntk@vata.in.ua

• Відділ роздрібного продажу                         
м. Харьков                                               
+38 057 7840480 (багатоканальний)      
+38 050 4768352             
d.ivanov@vata.in.ua

• м. Донецк                                                 
+38 050 3035156       
sklyarenko@vata.in.ua
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