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MÔ TẢ VỀ CÔNG TY “APPOLO”

Công ty được thành lập vào năm 1996 tại thành phố 
Mátx-cơ-va.

Một trong những nhà sản xuất sản phẩm y tế dành cho sơ 
cứu lớn nhất quốc gia.

Công ty sáng tạo chuyên sáng chế ra các sản phẩm mới nhằm 
đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của người tiêu dùng và sản 
phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại.

Chuyên gia trong lĩnh vực khai thác trang thiết bị y tế bảo hộ 
cá nhân và sơ cứu trong giai đoạn trước khi nhập viện.
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CÁC ƯU THẾ CẠNH TRANHCỦA CÔNG TY “APPOLO”
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Là thương hiệu có tiếng và uy tín của Nga, với 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các thị 
trường Nga và các nước CIS.

Sản phẩm có chất lượng cao và thiết kế mẫu mã hấp dẫn.

Sản phẩm có nhiều loại – 151 loại trong 5 phân mục:
bộ dụng cụ sơ cứu, sản phẩm bông băng y tế, sản phẩm hydrogel,
các sản phẩm y tế khác, hàng mới.

Năng lực sản xuất, văn phòng và các kho hàng nằm tại một điểm – trong khu tại thành phố 
Mátx-cơ-va có hệ thống giao thông thuận tiện.

Có khả năng sản xuất và giao hàng với số lượng lớn trong thời hạn ngắn.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty “Trung tâm thương mại “APPOLO” được chứng 
nhận theo tiêu chuẩn GOST ISO 9001-2011 và GOST ISO 13485-2011.

Các loại hydrogel “APPOLO” được đăng ký theo đúng quy trình luật pháp trên lãnh thổ LB 
Nga và có chứng nhận đăng ký.

Hiện nay sản phẩm hydrogel “APPOLO” được áp dụng thành công tại Bộ phận cấp cứu và 
các trung tâm bỏng và phẫu thuật của Nga.



NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
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Công ty có hơn 100 nhân viên với chuyên môn cao.
Trong đó có những cán bộ kỹ thuật và nghiên cứu, 3 tiến sỹ.

Đứng đầu Công ty, chủ sở hữu và tổng giám đốc Công ty – ông Alexander Nikolae-
vich Pishurov.



Mátx-cơ-va, 2016

THAM GIA THÀNH VIÊN VÀO CÁC HIỆP HỘI VÀ TỔ HỢP

Từ năm 1998 Công ty “Trung tâm thương mại “APPOLO” trở thành thành viên của Hiệp hội 
nhận dạng tự động UNISCAN/GS1 Russia. Trên bao bì sản phẩm của chúng tôi có mã vạch, 
điều đó rất thuận tiện cho các thành viên tham gia dây chuyền hậu cần từ việc sản xuất và 
xuất từ kho nhà sản xuất đến gian hàng trong hiệu thuốc.

Công ty “APPOLO” là thành viên của “Hiệp hội các nhà sáng chế, sản xuất và cung cấp trang 
thiết bị bảo hộ cá nhân” (“Hiệp hội SIZ”).
Hiệp hội hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức làm việc trên thị trường.

Năm 2007 Công ty “APPOLO” gia nhập hàng ngũ MAP – Hiệp hội doanh nghiệp Mátx-cơ-va – 
tổ chức xã hội liên khu vực lâu đời nhất của các lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân Nga, 
được thành lập vào năm 1989.

Từ năm 2015 Công ty “APPOLO” trở thành thành viên của “Hiệp hội các tổ chức của các nhà 
sản xuất liên hợp quân sự công nghiệp trang thiết bị y tế” (APMI OPK).

Từ năm 2015 Công ty “APPOLO” trở thành thành viên của Tổ hợp công nghiệp Nga “Phòng 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ liên bang”.



SẢN PHẨM HYDROGEL “APPOLO”

PHƯƠNG PHÁP MỚI 
TRONG VIỆC CHỮA BỎNG

SẢN PHẨM HYDROGEL
CHỐNG BỎNG
“APPOLO”

Sản phẩm sơ cứu 

          
  khi bị thương!

Sản phẩm hydrogel để chữa lành vết thương “APPOLO”

 
 
 

Được sáng chế cùng với viện phẫu thuật
mang tên A.V. Vishnevskiy

Bằng sáng chế thành phần số 2157243

ĐÒN MẠNH
CHO NHIỄM TRÙNG!

ĐÒN MẠNH
CHO NHIỄM TRÙNG!

Vết đứt
Vết xước
Vết lở loét

Vết đứt
Vết xước
Vết lở loét
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TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HYDROGEL “APPOLO”
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Hydrogel dạng lỏng không có cơ cấu cố định, lây lan qua vết thương, dễ 
dàng lấy hình dạng của nó.

Chất gel trong suốt giúp thuận tiện quản lý quá trình lành vết thương.

Chúng tạo trong vết thương môi trường ẩm liên tục để sớm lành vết 
thương.

Đẩy nhanh tiến độ phân định ranh giới và loại bỏ mô hoại tử.

Có hoạt tính kháng khuẩn.

Tác dụng làm mát của hydrogel cho các bệnh nhân bị bỏng giúp loại bỏ 
đau và giảm độ phá hủy.

Có tính chất hấp thụ vừa phải, hấp thụ độc tố của vi khuẩn, tế bào vi 
khuẩn.

Tháo băng dễ dàng, hầu như không gây đau và không gây thương tích 
cho mô hạt



SẢN PHẨM HYDROGEL CHỐNG BỎNG “APPOLO”

Gel chống
bỏng “APPOLO”,

tuýp 20 g

Gel chống bỏng
“APPOLO”,

túi 5 g

Băng dạng gel chống bỏng
“APPOLO-PG-PAK-AI”,

10 x 10 cm

Băng dạng gel chống bỏng
“APPOLO-PG-PAK-AI”,

20 x 30 cm

Băng dạng gel
chống bỏng hình

găng tay “APPOLO”

Mặt nạ cho mặt chống bỏng
dạng gel + bông bảo

vệ mắt “APPOLO”

Khăn choàng chống bỏng
dạng gel “APPOLO”,

100 x 210 cm

Dùng để sơ cứu và chữa các vết bỏng độ 1-3. Sản phẩm có thể sử dụng luôn. 
Được sáng chế cùng với viện phẫu thuật mang tên A.V. Vishnevskiy.
Để sử dụng tại các cơ sở công nghiệp, cơ sở y tế và tại gia.
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• Các thành phần hiệu suất cao trong một công thức:
Nền tảng hydrogel

• kênh vận chuyển siêu tốc các thành phần dược liệu;
tác dụng làm mát tức thì;
làm ẩm vết thương lâu dài;
bình thường hóa hệ tuần hoàn (vận chuyển dịch sinh học ở cấp độ tế bào).

•
•
•

Anilokain (thuốc gây mê) – giảm đau tức thì. Yodovidon (thuốc khử trùng) – tác dụng kháng khuẩn. 

•  Đặc điểm:
• hiệu quả chữa mọi độ bỏng;

ngăn chặn sự lây lan của vết bỏng vào các lớp sâu của da;
ngăn tạo phồng rộp;
ngăn tạo vết sẹo.
thúc đẩy quá trình lành vết thương.

•
•
•
•

Để sử dụng tại nhà, chỗ làm, trong các trung 
tâm y tế và bệnh viện quân y. 
Công thức có bằng sáng chế - phát minh 
sáng chế số 2157243.

Các sản phẩm khác Bề mặt của vết bỏng

Lan rộng vết bỏng

Lớp biểu bì

Lớp hạ bì

Mô dưới da

Gel “APPOLO”

Anilokain

Yodovidon

Được tặng Bằng khen của Tổ chức 
phi lợi nhuận tự trị “Soyuzekspertiza” 
thuộc Phòng thương mại và công nghiệp
LB Nga “Vì tính chất tiêu dùng cao”.

Được ghi trong Chỉ thị của Bộ Y tế LB
Nga số 549 ngày 07/08/2013 
“Về việc phê duyệt các điều kiện trang 
bị các loại thuốc và các trang thiết bị y tế 
cho các bộ dụng cụ y tế để sơ cứu”.

•  Tác dụng của các sản phẩm khác
• độ thấm không sâu

không làm mát
có nguy cơ nhiễm trùng

•
•

• Tác dụng của hydrogel APPOLO
• độ thấm sâu

làm mát
ngăn ngừa nhiễm trùng
giảm đau tức thì

•
•
•
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LỢI THẾ CỦA HYDROGEL “APPOLO”



TÁC DỤNG CỦA HYDROGEL “APPOLO”

Tác dụng
của gel

Tác dụng
của gel

Làm mát

Ngăn ngừa mất 
nước bề mặt
bị hư hỏng

Tác dụng
kháng khuẩn

Giai đoạn đầu
tiên của bỏng

Ngăn ngừa
nhiễm trùng

Giai đoạn thứ
hai của bỏng

Bình thường hóa sự
trao đổi chất nội bào

Giúp nhanh
lành vết thương

Thúc đẩy quá trình
lành vết thương

Giai đoạn thứ
ba của bỏng

Ngăn ngừa hình
thành vết sẹo

Mátx-cơ-va, 2016



SẢN PHẨM HYDROGEL ĐỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG “APPOLO”

Đặc điểm của các sản phẩm hydrogel để chữa lành vết thương:
- giảm đau sau 2-3 phút sau khi bôi;
- ngăn ngừa nhiễm trùng;
- tác dụng tối đa của thành phần dược liệu 
  khi chữa trị các vết thương tạo hạt.

Lợi thế sử dụng:
- có thể dùng được ngay;
- đảm bảo hiệu quả chữa bệnh lâu dài;
- không để lại vết sẹo trên bề mặt vết thương;
- có thể dễ dàng băng lên các phần khác nhau của cơ thể và 
  không gây đau đớn khi tháo bỏ băng thắt.

Có thể kết hợp tốt với các phương pháp
khác nhau khi điều trị toàn diện

Gel để chữa lành vết
thương “APPOLO”, tuýp 20 g

Gel để chữa lành vết
thương “APPOLO”,

túi 5 g

Băng dạng gel để chữa
lành vết thương

“APPOLO-PG-PAK-AM”,
10 x 10 cm

Băng dạng gel để chữa lành vết
thương “APPOLO-PG-PAK-AM”,

20 x 30 cm
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Dùng để chữa các loại vết thương, bao gồm 
loét chân do đái tháo đường, loét do dinh 
dưỡng, lở loét da.

Để sử dụng tại các cơ sở công nghiệp, cơ sở y 
tế và tại gia

Thành phần: vải lưới, hydrogel từ copolymer 
và axit acrylic, miramistin (thuốc khử trùng), 
anilokain (thuốc gây mê).



BẰNG SÁNG CHẾ
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Hydrogel “APPOLO” là băng vết thương dạng lỏng 
đầu tiên tại Nga.
Sản phẩm được sáng chế tại cơ sở của Viện phẫu 
thuật mang tên A.V. Vishnevskiy thuộc Viện Hàn lâm 
khoa học Nga và Công ty TNHH “Trung tâm thương 
mại “APPOLO” trong khuôn khổ chương trình “Cảnh 
quan” theo nhiệm vụ Bộ quốc phòng LB Nga giao 
phó. Các thử nghiệm lâm sàng hydrogel “APPOLO” 
đã được thực hiện tại khoa phẫu thuật mủ 3 của 
Bệnh viên quân y trung tâm mang tên A.V. Vish-
nevskiy và tại phòng khám phẫu thuật thuộc Trường 
Y quốc gia mang tên I.M. Sechenov, tại cơ sở của 
khoa phẫu thuật Bệnh viện thành phố số 61, cũng 
như của Viện nghiên cứu khoa học cấp cứu mang 
tên N.V. Sklifosovskiy, tại khoa phòng ngừa và điều 
trị biến chứng mủ trong phẫu thuật.
Các thành phần của sản phẩm được cấp bằng sáng 
chế của LB Nga số 2157243, năm 2000. 



CÁC GIẢI THƯỞNG 
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Hydrogel “APPOLO” được trao tặng Huân chương vàng 
– “CHẤT LƯỢNG THẾ KỶ XXI”
(theo kết quả của Hội chợ (cuộc thi) quốc tế lần thứ 33 
diễn ra tại thành phố Mátx-cơ-va từ 27 đến 30 tháng 05 
năm 2015.
Là người chiến thắng cuộc thi, công ty nhận được 
quyền in trên bao bì của hydrogel “APPOLO” dấu “Chất 
lượng vàng thế kỷ XXI” trong vòng hai năm.
Chương trình quốc gia 
“THƯƠNG HIỆU NGA (THIÊN NIÊN KỶ III).
CHẤT LƯỢNG THẾ KỶ XXI” là chiến dịch quy mô lớn dài 
hạn nhằm quảng bá các hàng hóa, dịch vụ và công 
nghệ hiện đại có chất lượng cao trên thị trường Nga, 
giải quyết vấn đề hội nhập sản phẩm đó sang thị 
trường quốc tế.



NHÀ CUNG CẤP THÀNH ĐẠT 2014
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Theo kết quả hoạt động năm 2014 Công ty 
“APPOLO” lọt vào TOP-1000 các nhà cung cấp 
thành đạt làm việc trên sàn giao dịch điện tử 
B2B-Center.
B2B-Center là trung tâm giao dịch điện tử quốc tế, 
tụ hội trên 60 sàn giao dịch điện tử dành cho các 
khách hàng doanh nghiệp được kết hợp bởi một 
nền tảng công nghệ chung.
Trung tâm này cho phép các công ty thuộc các 
ngành công nghiệp và khu vực khác nhau thực hiện 
giao dịch và tìm những nhà cung cấp sản phẩm 
đảm bảo chất lượng cao có tin cậy.
Tham gia nghiên cứu có hơn 200 000 công ty đăng 
ký trên B2B-Center.
Tiêu chuẩn quan trọng để lọt vào TOP-1000 đó là có 
tỷ lệ cao về số lượng chiến thắng trong những cuộc 
đấu thầu của nhà cung cấp trên tổng số đấu thầu 
tham gia.



CÁC NHÀ TIÊU DÙNG TIỀM NĂNG CỦA
SẢN PHẨM HYDROGEL “APPOLO”
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Các cơ sở y tế nhà nước – 
bệnh viện, trung tâm bỏng, trạm cấp cứu

Các bệnh viện và trung tâm y tế tư nhân

Các bệnh viên quân y

Các hiệu thuốc

Các đơn vị quốc phòng dân sự, 
đơn vị phòng cháy chữa cháy, 
công an, quân đội

Người dân

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Các cơ sở y tế nhà nước – 
bệnh viện, trung tâm bỏng, trạm cấp cứu

Các bệnh viện và trung tâm y tế tư nhân

Các bệnh viên quân y

Các hiệu thuốc

Các đơn vị quốc phòng dân sự, 
đơn vị phòng cháy chữa cháy, 
công an, quân đội

Người dân

1.

2.

3.

4.

5.

6.



THÔNG TIN LIÊN LẠC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

“TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI “APPOLO”

111123, Mátx-cơ-va,
Xa lộ Entuziastov, số nhà 56, công trình 20,
Đt. (495) 380-21-47 (đa kênh)

(495) 215-08-13 (đa kênh)
Website: www.appolo.ru
E-mail: provizor@appolo.ru
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