
Why are we doing this?
Russia's war against Ukraine has been going on for over a month, and in these dreadful
times, Ukrainians feel unprecedented support from the EU countries. In particular, this
support and help come from the neighboring country, a genuinely brotherly nation, the
Republic of Poland. We will never forget your assistance.

In order to assist Ukrainian doctors, we launch a charity fundraiser to raise money for BOWA
ARC 100 Electrosurgery Devices which are effective in the provision of emergency surgical
care. This initiative is led by doctor Havrysh Dmytro, together with the support of Medexpert
Waldemar Mazur company, surgeon Volodymyr Lavrynets and with the help of Bowa
Medical, the German-based supplier of innovative energy-based surgical systems. These
devices are critical for a field surgeon, as they effectively stop the bleeding and help to
successfully perform surgery and save the life of the wounded.

Our goal is to supply these electrosurgery devices to military hospitals and military field
hospitals.

Since the start of the war, with the support of the Polish people, volunteers, the authorities,
and directly President Andrzej Duda, our armed forces, brave Ukrainian soldiers, receive
military assistance that allows them to maintain order and defend their homeland.
Humanitarian aid is extremely important to Ukrainian cities, where people are trapped
without access to clean water, food, and electricity. These people urgently need to be
supplied with basic medical life support: pills, first aid kits, suture materials, and surgical
instruments. We must continuously supply this to Ukrainian surgeons in the ordinary
hospitals and military field hospitals, as well as directly to the soldiers fighting at the front
line.

Brief description of the device:

This BOWA ARC 100 Electrosurgery Machine is a combination of monopolar and bipolar
electrosurgery methods in one compact, simple and intuitively used device. Due to its small
size, it is very convenient for use in circumstances of limited space and military field
hospitals.

Thanks to the mixture of monopolar and bipolar instruments, it is perfect for cutting and
bipolar tissue coagulation during emergency surgical procedures. Bipolar energy stops
bleeding in seconds. Monopolar energy is responsible for quick and easy dissection and
excising of tissues without additional blood loss.

We are calling everyone to help heroic Ukrainian doctors who currently work in military
hospitals, on the front lines, and in hospitals!

We invite everyone to join the fundraiser — volunteers, friends, and fellow doctors. No
matter the size, every donation helps.

Together we will win! Glory to Ukraine!



Чому ми це робимо?
Війна росії проти України триває вже понад місяць і в ці жахливі часи ми відчуваємо
безпрецедентну допомогу з боку країн ЄС. Особливо, ця підтримка та братерська поміч
йде від країни сусіда, по-справжньому братського народу, Республіки Польща. Ми
ніколи не забудемо вашої допомоги.

Polacy, jesteśmy braćmi, nigdy nie zapomnimy waszej pomocy.

Компанія Medexpert Waldemar Mazur, лікар-хірург Volodymyr Lavrynets за допомоги
Bowa Medical та за ініціативи лікаря Гавриша Дмитра оголошують благодійний збір
коштів на закупівлю апаратів для електрохірургії BOWA ARC 100. Він вкрай необхідний
українським хірургам, оскільки набагато полегшить, пришвидшить та зробить
ефективнішим надання екстреної хірургічної допомоги. Для хірурга в умовах
військово-польової медицини необхідно якомога швидше зупинити кровотечу і провести
операцію, щоб врятувати життя пораненого.

Наша ціль — поставити ці апарати до військових госпіталів, а також до розгорнутих
військово-польових госпіталів.

За допомоги польського народу, волонтерів, влади та безпосередньо президента
Анджея Дуди українські збройні сили, відважні українські воїни, отримують військову
допомогу, що дозволяє їм тримати стрій та захищати свою Батьківщину. Гуманітарна
допомога вкрай важлива для українських міст, де люди знаходяться без води, їжі та
світла, а дехто під завалами. Ці люди потребують медичного забезпечення всім
необхідним: ліками, аптечками, шовним матеріалом, хірургічним інструментарієм. Все
це повинно безперервно надходити українським хірургам у лікарні, у військові та
військово-польові госпіталя, а також безпосередньо бійцям на передову.

Короткий опис апарату:

Даний апарат для електрохірургії BOWA ARC 100 — це поєднання монополярної та
біполярної електрохірургії в одному компактному, простому та інтуїтивному у
використанні апараті. Завдяки невеликим габаритам він є дуже зручним у використанні
в умовах обмеженого простору і розгорнутих військово-польових госпіталів.

Завдяки можливості підключення монополярних і біполярних інструментів ідеально
підходить для розрізання та біполярної коагуляції тканин під час екстрених хірургічних
процедур. Біполярна енергія зупиняє кровотечу надійно та за лічені секунди.
Монополярна відповідає за розсічення та висічення тканин без додаткової крововтрати
шляхом натискання кнопки — швидко та просто.

Закликаємо до допомоги лікарям-героям, що знаходяться у військових госпіталях, на
передовій та у лікарнях!

Звертаймося до всіх охочих долучитись до збору коштів – волонтерів, друзів,
колег-лікарів. Допомога кожного з Вас для нас надважлива!

Разом до Перемоги! Слава Україні!



Dlaczego to robimy?
Już ponad miesiąc trwa wojna rosji przeciw Ukrainie i cały ten okrutny czas czujemy
niespotykaną pomoc ze strony krajów UE, zwłaszcza szczegółowe wsparcie i braterską
pomoc czujemy od naszego sąsiada, doprawdy braterskiego narodu RP. Nigdy nie
zapomnimy Waszej pomocy!

Polacy, jesteśmy braćmi, nigdy nie zapomnimy Waszej pomocy.

Spółka Medexpert Waldemar Mazur, lekarz-chirurg Volodymyr Lavrynets przy pomocy Bowa
Medical oraz przy inicjatywie lekarza Dmytra Havrysha ogłaszają charytatywną zrzutkę
pieniędzy na zakup sprzętu do elektrochirurgii BOWA ARC 100. Ten aparat szczególnie jest
niezbędny dla ukraińskich chirurgów, ponieważ potrafi o wiele polepszyć, przyspieszyć oraz
zrobić bardziej skutecznym udzielenie natychmiastowej pomocy chirurgicznej. Chirurg
znajdujący się w warunkach wojskowo-polnej medycyny, powinien jak najszybciej zatrzymać
krwotok i poprowadzić zabieg operacyjny w celu uratowania życia rannego.

Mamy zamiar dostarczać te sprzęty do szpitali wojskowych, a także do mobilnych
wojskowych szpitali chirurgicznych.

Przy pomocy narodu polskiego, wolontariuszy oraz bezpośrednio Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, Siły Zbrojne Ukrainy, odważni wojownicy, dostają pomoc, która pozwala im się
trzymać szyku i bronić własnej Ojczyzny. Pomoc Humanitarna jest szczególnie ważna dla
miast, gdzie ludzie nie mają wody, jedzenia, prądu, a niektórzy są pod ruinami domów. Ci
ludzie potrzebują medycznego zaopatrzenia we wszystkie potrzebne rzeczy: leki, apteczki,
zestawy do szycia chirurgicznego, sprzęty medyczne. Wszystko to powinno bezustannie
docierać do ukraińskich chirurgów w szpitalach oraz mobilnych wojskowych szpitali
chirurgicznych, a także wojskowych na przód linii wojskowej.

Krótki opis sprzętu:

Ten aparat dla elektrochirurgii BOWA ARC 100 to połączenie monobiegunowych i
bipolarnych sprzętów. Perfekcyjnie pasuje do cięcia oraz bipolarnego krzepnięcia krwi
tkanek podczas ekstremalnych zabiegów chirurgicznych. Bipolarna energia zatrzymuje
skutecznie krwotok w ciągu kilku sekund. Monobiegunowa odpowiada za cięcie oraz
wycinanie tkanek bez dodatkowej straty krwi za pomocą wciśnięcia guzika – szybko i prosto.

Prosimy o pomoc lekarzom-bochaterom, którzy znajdują się w szpitalach wojskowych na
przodowej linii oraz w innych placówkach medycznych.

Zwracamy się do wszystkich chętnych dołączyć się do zrzutki-wolontariuszy, przyjaciół,
kolegów-lekarzy, Pomoc każdego z Was jest dla nas nieoceniona!

Razem do zwycięstwa! Chwała Ukrainie!


