UAB „INTERSURGICAL“ IR TOLIAU MODERNIZUOJA SAVO GAMYBOS
TECHNOLOGINIUS PROCESUS
UAB „Intersurgical“, veikianti aukštųjų technologijų srityje, yra viena iš nedaugelio pasaulyje, kuri
specializuojasi vienkartinių kvėpavimo gaminių gamyboje. Nuo įkūrimo pradžios Bendrovės gaminių
spektras išsiplėtė iki 600 skirtingų pavadinimų gaminių, kurie naudojami operacinėse, intensyvios terapijos
skyriuose, avarijų ir greitosios pagalbos, pooperacinėse ir kitose ligoninės palatose, taip pat ir namuose.
Beveik visa pagaminama produkcija yra eksportuojama ir platinama virš 100 pasaulio valstybių. Lietuvoje
UAB „Intersurgical“ užima apie 90% rinkos dalies, bendrai Europoje – 40%.
Siekiant išlaikyti nepriekaištingos kokybės gaminių gamintojo vardą ir visiškai patenkinti vartotojų
poreikius, Bendrovė nuolat vykdo projektavimo ir gamybos tobulinimo veiklas, diegia pažangiausias
technologijas. Šių metų kovo mėn. UAB „Intersurgical“ baigė įgyvendinti dar vieną projektą „Kompleksinis
UAB „Intersurgical“ gamybinių technologinių procesų modernizavimas ir plėtra“, kurio tikslas –
padidinti Bendrovės produktyvumą ir darbo našumą, modernizuojant ir plečiant Bendrovės gamybos
technologinius procesus. Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto metu UAB „Intersurgical“ modernizavo ir tuo pačiu praplėtė bendrovės gamybos technologinius
procesus - įsigijo 47 naujus, novatoriškus, aplinkai saugius įrenginius, kurių dėka:







Padidėjo gamybos našumas ir produktyvumas (atitinkamai ir eksporto apimtys);
Pagerėjo moderniausių pasaulyje kvėpavimo gaminių kokybė;
Vykdomi aplinkosauginiai reikalavimai, tausojama aplinka;
Optimizuotos įrenginių eksploatacijos sąnaudos;
Sumažėjo brokuotų gaminių procentas;
Išvengiama prastovų dėl problemų gamybos procese;

Projekto įgyvendinimas naudingas ne tik bendrovei, bet ir Lietuvos ekonomikai, kadangi UAB
„Intersurgical“ sėkmingai įgyvendintas projektas prisideda prie Lietuvos ekonominio ir socialinio vystymosi,
atotrūkio nuo ES šalių senbuvių mažinimo, Lietuvos eksporto apimčių didinimo. UAB „Intersurgical“ ir
toliau investuos bei dar labiau įtvirtins savo gamybinę bazę Lietuvoje siekiant toliau didinti gamybos apimtis
ir siūlyti rinkai naujesnius, tobulesnius, aukštesnius kokybės reikalavimus atitinkančius gaminius, dėl to
didės ir visos Lietuvos to paties sektoriaus vidutinis darbo našumas. Be to bus prisidėta prie sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, nes Bendrovei gerinant gamybos efektyvumą - ligoninės galės už tą
pačią kainą įsigyti daugiau kokybiškų kvėpavimo prietaisų.
Projektas yra iš dalies finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2
prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Lyderis LT“. Viso
Projekto vertė 29,9 mln. Lt, 50 proc. paramos lėšų nuo visos investicijų vertės yra finansuojama iš ES
Europos regioninės plėtros fondo, likusi reikalingų investicijų dalis buvo skirta iš nuosavų projekto
vykdytojo lėšų. Projekto pabaiga yra šių metų kovo 17 d.
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