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044-290-70-80
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

Made
in Germany

www.uadent.kiev.ua
044-290-70-80
067-444-17-34

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З  ДІОКСИДУ  ЦИРКОНІЮ

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

w Новітні технології w Доступні ціни
w Якість, перевірена часом

w Сучасне обладнання w Досвід

UADENT

В КЛІНІЦІ  
МЕНТОРА

Навчання за 
індивідуальною 
програмою

«Живі» операції

Практична робота

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ  З  ІМПЛАНТОЛОГІЇ3 дні

Дізнайтеся більше:

(050) 699-11-88 
(050) 311-51-23

(093) 880-73-99, (067) 321-77-14

 Відливка каркасів (Сo-Cr, Ni-Cr)
 Штіфти - 30 грн, м/к - 40 грн
 Каркаси під бюгельні протези

ЯКІСНЕ  
ЛИТВО

Офіційний імпортер в Україні 
«Лабораторія Романа Барабаха»

067-341-89-20, 067-341-49-08

Оригінальні зуботехнічні 
матеріали KULZER з Німеччини 
за найкращими цінами!

детальніше  на стор. 35

*оплата в грн по курсу



КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

Супер скидка 

до 50%

Спешите приобрести!  
Широкий ассортимент инструментов 

для ультразвуковых приборов  

по СУПЕР ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Piezon® 250

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 ИНСТРУМЕНТ RT1  ИНСТРУМЕНТ RT2

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

 ИНСТРУМЕНТ A  ИНСТРУМЕНТ B

 ИНСТРУМЕНТ SM

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕПАРИРОВАНИЕ 
КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ

 ИНСТРУМЕНТ PF

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС» официальный дилер в Украине
01001, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

тел./факс: 044-278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com

Charisma® Classic Charisma® Smart
Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный микрогибрид-
ный композит (Microglass® II). Charisma Classic создан 
на основе матрицы BIS-GMA и содержит приблизительно 
61% неорганического наполнителя по объему и размером 
частиц 0,005 –10 мкм:   
• барий-алюмо-фторидное стекло
• предварительно полимеризованный наполнитель 

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит,  состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA  
и содержит  приблизительно 59% наполнителя  
по объему с частицами  размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло  
• высокодисперсный диоксид кремния

Природные реставрации?   

Легко!

Преимущество Вашего выбора  – гарантия и качество  
от официального дилера

W P 4 9 3 3
Vision Polishing Powder  

500 г,  лимон

W P 4 9 1 4
Vision Polishing Powder 

500 г, мята

W P 4 9 1 3
Vision Polishing Powder  

500 г, ежевика

Vision Polishing Powder ® является профилактическим порошком,  
подходит для использования со всеми традиционными устройствами для распыления порошка.

MADE
IN
GERMANY

Willmann & Pein GmbH

Средний размер частиц 65 мкм 
Для удаления наддесневых отложений  
и пигментированного налета,  
в том числе «налета курильщика»

750 грн

Качество - правило. Цена - исключение!
VISION POLISHING POWDER®

Эксклюзивный представитель в Украине – КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»



Андрій  
Пешко

Віталій
Богачук

Олександр  
Обабко

Юрій  
Обухівський

Анна  
Лужковська

Кирило  
Волінський

Олександр 
Кобилянський

Grzegorz  
Wasiluk

Валерій  
Земка

Віктор  
Каленчук

Андрій  
Кльованець

Мирослава 
Дрогомирецька

Детальна інформація та реєстрація: 
+38 (050) 015-01-88 | www.uaed.org

IV Конгрес Української Академії Естетичної Стоматології

23-24 листопада, Київ | готель «Хрещатик»

ОРТО-ПЕРІО-ІМПЛА-ПРОТЕТИКА- 
КОМПЛЕКСНА ЕСТЕТИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ



УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Плоские рулоны 
для стерилизации
• Удобство
• Эффективность

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Safe + Mask

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент наших 
нитриловых и латексных перчаток!

SafeTouch Advanced
ПЕРЧАТКИ

С внешними  
и внутренними  
индикаторами
Самые инновационные 
пакеты на рынке

SafeSeal Quattro

ПАКЕТЫ

РУЛОНЫ
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Платки для кофердаму БЕЗ ЛАТЕКСУ R&S 
FRANCE. Блакитний колір – не напружує  

зір під яскравим світлом мікроскопа,  
www.royaldent.com.ua, м. Київ.

(050) 500-98-38

 Нове стоматологам  Нове стоматологам

Продається дентальний мікроскоп Carl Zeiss, 
м. Івано-Франківськ. 330 990 грн.

(067) 888-15-55, (067) 368-26-42

ЦІНА МІСЯЦЯ! Лампа для професійного 
відбілювання зубів. Замовлення на  
cross-dental.com, м. Київ. 2500 грн.

(067) 140-90-90, (050) 205-78-78

Копія NSK PANA-MAX 4H LED - турбін-
ний наконечник з генератором світла. 
Керамічні підшипники. На гарантії,  
м. Тернопіль. Ціна: 1280 грн.

098-804-00-23

Продам безтіньовий світильник в 
упаковці СРП 54-6 без дистанційного 
керування, м. Кривий Ріг.
Ціна: 8500 грн.

097-311-25-01

Новий капсольміксер Silver Mix  
(CMF Group, Італія), м. Виноградів.
Ціна: 7013 грн.

050-133-62-61, 098-253-50-05

Кутовий наконечник (на кнопку або 
засувку), прямий або пневмомотор. 
НОВІ + на гарантії! #stomatolog_ua,  
м. Тернопіль. Ціна: 540 грн.

098-804-00-23

Бездротовий ендомотор T-FINE PRO з LED 
підсвіткою (автореверс, реципрок, задан-
ня крутного моменту) @stomatolog_ua, 
м. Тернопіль. Ціна: 5200 грн.

098-804-00-23

Найкращий рентген FONA XDG! Фокаль-
на пляма 0,4 мм. Захист від стрибків на-
пруги. Монтаж і доставка БЕЗКОШТОВНО! 
Гарантія 2 роки, м. Київ. Ціна: 58 410 грн.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Столик медичний стоматологічний 
прямокутної форми, м. Одеса.  
Ціна: 2150 грн.

097-211-68-44, 099-757-53-45

АКЦІЯ для відвідувачів виставки «Дентал 
Україна»! Коагулятор DTC 03x50,100 Вт. 
Купуйте на виставці 24-26 жовтня у Львові! 
Стара ціна 7000 грн. Акційна ціна: 6200 грн

093-310-06-54, 067-537-91-61



044 585-87-89
096 664-80-71

Компания «Дентстал Н» 
г. Киев, пр-т Григоренко, 39-Б, офис 10
dentstal@ukr.net          www.dentstal.com

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Гарантия 2 года

1800* $

1700* $

*О
пл

ат
а 

в 
гр

н 
по

 к
ур

су

 Нове стоматологам

SMARTCORD (S. Korea) - в’язана 
ретракційна нитка. 100% бавовна! 

Збільшена довжина (120 inch / 305 cm), 
www.royaldent.com.ua, м. Київ

(050) 500-98-38

280 грн

Акція! Візіограф FONA (Schick, США)  
26 п/ліній, область 20х30 мм, змінний 
кабель. Гарантія 2 роки, м. Київ.  
Ціна: 64 900 грн.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Продам майже новий рентген CS 2100 
(Kodak/Trophy). Проявочний бокс та 
новий захисний фартух у ПОДАРУНОК  
до покупки! м. Київ. Ціна: 55 000 грн.

073-440-20-67, 094-851-75-51

Найкраща ціна в Україні! Центрифуга PRF&PRP 
для хірургії, пародонтології та косметології. 

Замовлення на cross-dental.com, м. Київ. 3000 грн.

(067) 140-90-90, (050) 205-78-78
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Продам автоклав EXACTA S  
(MOCOM, Італія), 
м. Харьків. 
Ціна: 33 864 грн. 

050-634-88-55

Набір для відбілювання зубів  
BEYOND MAX 5, м. Броди.
Ціна: 4769 грн.

050-370-57-69

Сделано  
в Юж. Корее

(067) 596-84-92
(099) 667-31-16
WWW.SMED.COM.UA

АКЦИЯ!

650 $
800 $

1000 $1500 $
с видеокамерой

Налобный осветитель

Интраоральная 
камера 
REMEDI FULL HD

Визиограф 
SuniRay 2

Пьезотом хирургический  
SurgyStar Plus (DMETEC)

Наконечник с подсветкой,
сертифицирован в Украине

● 13 насадок в комплекте
● Подсветка 100 000 lux

5500 $

4000 $

1000 $

Портативный  
рентген PORX

СЕРТИФИЦИРОВАН

В УКРАИНЕ

5200 $

Оп
ла

та
 в 

гр
н

7340 €
АКЦІЯ!

www.stomatservice-uzh.prom.ua

Уповноважений представник стоматологічних 
установок CHIRANA MEDICAL A.S.  

в Україні ПП «СТОМАТСЕРВІС-УЖ»

(0312) 67-10-05, (050) 372-51-21 
м. Ужгород, вул. Швабська, 70 /stomatserviceuzh

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ВІД ПП «СТОМАТСЕРВІС-УЖ»

SMILE MINI 04
на 5 інструментів, столик лікаря  

з нижнім підведенням шлангів

 �Пустер вода/повітря СHIRANA

 � Турбінний вихід зі світлом

 �Мікромотор CH 660 LED 
зі шлангом

 �Скейлер WPC LED

 �Фотополімеризаційна  
лампа LED G

НОВИНКА!
ВІД ВИРОБНИКА  

CHIRANA MEDICAL A.S.  

(СЛОВАЧЧИНА)

 Нове стоматологам

Нові лабораторні та інтраоральні 
сканери 3shape. Проводимо 

безкоштовне навчання по роботі на 
сканерах з реальними кейсами, м. Львів.

(067) 592-32-68 
(068) 614-57-15

269 335 грн

 Б/В стоматологам

Стоматологічна установка Performer 3. 
Виробництво фірми A-Dec. Детальна 
інформація на www.stomaland.com.ua,  
м. Одеса. Ціна: 64 515 грн.

097-211-68-44, 099-757-53-45

Б/в портативна стоматологічна установ-
ка. Виходи під 2 наконечники, пустер, 
слиновідсмоктувач. Використовувалася 
лише 10 разів, м. Київ. Ціна: 15 600 грн.

066-294-73-58

Продається стоматологічний 
мікроскоп SEILER IQ, м. Київ.

(067) 701-38-22

201 960 грн

«Ромашка-лічильник» контролю зносу 
ендоінструментів (облік кількості 
циклів роботи). 5 різноманітних 

кольорів! Упаковка 10 шт., м. Київ.

(044) 531-98-90
(050) 469-91-61

39 грн

 Нове стоматологам
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ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕНТАЛ» – офіційний дистриб'ютор продукції OsteoBiol (Італія) в Україні

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 69-В, оф. 507 

+38 044-537-1259,   +38 067-504-5469

osteobiol.com

REGENERATION SCIENCE INSPIRED BY NATURE

  3
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lateral access

Evolution Lamina

Apatos Sp-Block

Gen-Os

mp3 Putty

СВІТИЛЬНИКИ  
СВІТЛОДІОДНІ РОБОЧОГО ПОЛЯ  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КАБІНЕТІВ 

суміщені з програмованими бактерицидними 
УФ випромінювачами, з лічильником часу 

відпрацювання ламп, відкритого або закритого 
типу, для знезараження приміщень (кабінету).

 Ð Оснащені світлодіодами OSRAM
 Ð Різних кольорових температур 4100о K, 5100о K, 6500о K 
 Ð З високим індексом кольоропередачі Ra 95
 Ð Сертифікат відповідності та 3 роки гарантії

098-221-47-63
050-526-29-85

ДСО-576-003-ОБР1-30 
ДСО-576-003-ОБB1-30 

 Б/В стоматологам

Продам автоклав Melag Euroklave 23VS+,  
2012 р.в., м. Одеса.  

30 000 грн.

(097) 278-14-73
У зв`язку з закриттям стоматологіч-
ного кабінету продається стомат. 
установка KD 828 FA, м. Харків.  
Ціна: 25 000 грн.

066-474-76-51

Продається стоматологічна установка 
KaVo Systematica 1060 в гарному стані, 
м. Дрогобич.
Ціна: 63 333 грн.

063-077-03-30, 096-254-59-32

Продам стоматологічну установку 
Planmeca Сompact 2010 р.в.,  
м. Одеса. Ціна: 162 250 грн.

063-125-51-53

Продам стоматологічну установку 
Ergostar 92 (CHIRANA) в хорошому 
стані, м. Тернопіль.
Ціна: 41 920 грн.

067-353-11-73

Продається ендомотор з функцією 
апекслокації Dentaport  
(MORITA, Японія), м. Дніпро.
Ціна: 14 603 грн.

050-320-88-27

Оригінальні кюрети, скалери, зонди, 
касети, камені, дзеркала HU-FRIEDY. 
Відмінний стан, великий вибір, найкра-
щі інструменти, м. Івано-Франківськ.

095-030-99-08

Цифровий панорамний рентген 
Dentsply Gendex Orthoralix 9200 

DDE. В хорошому робочому стані  
з комп'ютером і ПЗ, м. Київ.

(067) 868-81-82

179 999 грн
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Продається стоматологічна установка 
Castellini Puma, м. Львів.
Ціна: 64 900 грн.

096-502-04-33

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ «МЕДТЕХНІКА ЖИТОМИР»

(0412) 42-09-12 
(097) 478-27-05

(050) 623-86-57 
(063) 014-28-92WWW.STOMAMED.COM.UA

А-СИЛІКОН 

від 40 €*   
НАБІР

КОМПОЗИТИ VENTURA

Групи А-силіконів, С-силіконів.  
Силіконів для реєстрації оклюзії.

СИЛІКОНОВІ ВІДБИТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ VENTURA

*о
пл

ат
а в

 гр
н п

о к
ур

су

С-СИЛІКОН 

від 25 €*
  

НАБІР

КОМПОЗИТИ 

від 11 €*  
ЗА ШПРИЦ

БОНД 

від 15 €*
  

ФЛАКОН

Відповідають високим вимогам  
до текучих властивостей матеріалу  
і роботі з ним. Простий і ефективний підбір 
кольору.  Більше 90% реставрацій виконуються   
з використанням одного тону.

 Б/В стоматологам  Б/В стоматологам

Продається стомат. крісло, меблі  
і різноманітне обладнання  

(усе б/в в хорошому стані), м. Київ. 75 735 грн.

(093) 774-00-01, (067) 463-64-99

Продам лампу-акселератор для  
професійного відбілювання зубів  
Beyond BY-0398, м. Київ.
Ціна: 25 000 грн.

093-850-86-21

Апарат VECTOR 2012 р.в.  
Відмінний, робочий стан.  
Самовивіз, торг, м. Київ.
Ціна: 58 410 грн.

097-132-13-87

Продається фотополімерна лампа 
D-light duo, м. Львів.
Ціна: 10 100 грн.

067-676-08-88

Продається стоматологічна установка 
Gallant Console. Була в експлуатації  
1 рік, м. Хмельницький.
Ціна: 238 425 грн.

093-488-87-16

Продам стоматологічну установку у 
відмінному робочому стані.  
Своєчасний сервісний догляд. Щорічне 
планове ТО, м. Київ. Ціна: 18 200 грн.

093-077-05-33

 Б/В стоматологам

Продам автоклав Tau Clave 3000 
Vacuum, м. Червоноград. 
Ціна: 10 000 грн.

097-701-84-17

Продається стоматологічна установка 
(A-DEC, США), м. Київ.

068-322-14-91

Розпродаж стоматологічного кабінету 
Siemens. Ціна вказана за ВСЕ обладнан-
ня (крісло, компресор, автоклав),  
м. Київ. Ціна: 103 304 грн.

096-242-42-42

Установка KaVo Promatic в хорошому ста-
ні. Пустер, скалер, турбіна і мікромотор зі 
світлом, ф/п лампа, слиновідсмоктувач, 
пилосос, м. Бурштин. Ціна: 61 424 грн.

067-398-32-73

SEILER IQ - мікроскоп,  оснащений 
апохроматичною оптикою та 

всім необхідним для повноцінної 
роботи стоматолога, м. Київ.

(067) 701-38-22

126 225 грн
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Стоматологічна клініка запрошує ди-
тячого стоматолога, стоматолога-те-
рапевта, адміністратора і медсестру, 
м. Київ.

067-408-37-08

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

«DELTA»
«ENDO EXPERT»/Дельта
«IPEX»/NSK
«NOVAPEX»
«BINGO 1020»/FORUM
«RAYPEX»/VDW
«DENTAPORT ZX»/MORITA
«FORAMATRON D10»/PARKELL

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ  АПЕКС-ЛОКАТОР?

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.com

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

Ціни індикативні станом на 18.10.2018 і дійсні до 30.11.2018. Оплата у грн.

*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

Радіовізіограф MyRay Zen-X HD
25 LP/mm, вологозахисний  
корпус, пряме підключення USB  
до комп'ютера (без комп'ютера)

4500* €Дентальний рентген
MyRay RX DC (Cefla, Італія)
з генератором постійного струму 70 кВ,  
фокальна пляма 0.4 мм, 
та бездротовим пультом керування

Чекаємо Вас на стенді №88
24-26 жовтня 2018, Львів

10 листопада 2018, м. Дніпро. 
«Ендодонтія тимчасових зубів». 

Лектор: Катерина Гераніна.

(067) 612-77-17 
(061) 764-24-89

16 листопада 2018, м. Київ.  
«Ефективна Ергономічна Ендодонтія» 

Лектор: Юрій Малик (Німеччина).

(095) 611-74-73 
(050) 387-12-58

Робота для стоматологів-інтернів, 
стоматологів з досвідом або  
без досвіду роботи. 
м. Івано-Франківськ.

050-831-09-45, 073-071-81-54

Потрібні: стоматолог,  
асистент стоматолога,  
м. Запоріжжя.

097-910-22-00, 095-166-85-26

В клініку сучасної стоматології потрібні 
стоматологи (з/п 40-50%),  
метро «Дарниця», м. Київ

(067) 260-00-92

 Вакансії стомат. клінік  Вакансії стомат. клінік

Здам в оренду стоматологічний ка-
бінет на Солом`янці, є все необхідне 
для прийому пацієнтів.  
Ціна за домовленністю, м. Київ.

050-313-31-73

Здається в оренду кабінет, крісло  
в новій стоматологічній клініці  
(вул. Шевченка), м. Львів.
Ціна за зміну: 470 грн.

068-222-25-55

 Здам клініку/кабінет

Здам в оренду обладнаний стомато-
логічний кабінет на Борщагівці (вул. 
Зодчих). Можлива часткова оренда 
або продаж бізнесу цілком, м. Київ.

067-786-45-46, 095-240-38-49

Б/в стоматологічна установка  
Azimut 300 B. Верхня подача шлангів.  
Світильник Faro, м. Львів.

098-717-80-94

 Б/В стоматологам

МАРКЕТИНГ і ПРИБУТОК вашої клініки. 
Експрес-навчання лікарів і адміністра-
торів. Ефективне залучення клієнтів.
Ціна: 1200 грн.

(099) 969-30-31

 Навчання для стоматологів

Лампа фотополімерна LEDition (Ivoclar/
Vivadent), б/в 2 роки, м. Київ. 4999 грн.

(067) 868-81-82
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Позмінна оренда стоматологічного кабінету, 
м. Київ.  650 грн.

(067) 745-40-78

Продаж стоматологічної клініки. 
Петропавлівська Борщагівка, м. Київ. 
Ціна: 2 384 250 грн.

098-484-96-88

КОМПАНИЯ «MARORESKU»

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

цены розничные
на 1.10.2018

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 
цифровой

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4SP 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамиче-
скими штифтами (10 шт.)

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Киев,  
пр-т Победы, 67,
корпус «В», оф. 417  
(м. «Нивки»)

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20
(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

www.dentabutic.com.ua

420 грн

1680 грн

1490 грн

2180 грн

1560 грн

1390 грн

от 40 грн

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Дарим сертификат на 100 грн  
при покупке от 1000 грн  

в нашем магазине

ООО «ЛИТХРОМБУЛАТ»LHBDENT.COM.UA

С Е Р Т И Ф И К А ТГР
Н

НА  АКРИЛОВЫЕ  ЗУБЫ 0001Н3
Нейлон от оттиска  1450 грн

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
в нашей лаборатории

ООО «ЛитХромБулат»   г. Киев, ул. Краснозаводская, 4 (200 м. от          «Нивки») 

тел.: 044-503-33-24, 096-958-02-11   |   lhbmag@ukr.net  |  WWW.LHBDENT.COM.UA

Продам нежиле приміщення в центрі 
м. Запоріжжя, 166 кв. м (раніше стома-
тологія). Можливо під медцентр, офіс, 
торгові приміщення і т.п.

097-473-00-07

 Продам клініку/кабінет

Продам стоматологічний кабінет, м. Бровари. 
1 360 425 грн.

(099) 122-25-21, (067) 000-14-47

Здам недорого робочі місця  
в зуботехнічній лабораторії, м. Київ

073-158-63-71

Суцільнокерамічні реставрації. 
Прес-кераміка. Діоксид-цирконієва 
кераміка. Робота з використанням 
мікроскопу, м. Житомир.

096-110-74-39

е.max вініри, вкладки, зубні коронки, 
мости за 800 грн! МК IPS InLine  
за 400 грн! м. Київ.

063-508-85-25

Продається стоматологічна клініка на 
Подолі у Києві (вул. Хорива). Діючий 
стоматологічний бізнес 59,7 кв.м.  
Ціна та умови продажу при розмові.

093-462-21-50

 Зуботехнічні лабораторії

 Здам зт. лабораторію

 Здам зт. лабораторію

 Продам клініку/кабінет

Каркас, анатомічні коронки, вкладки, 
індивідуальні абатменти з діоксиду 

цирконію, м. Житомир.

(063) 019-03-33 
(067) 277-13-14

Здається в оренду позмінно або пов-
ністю стомат. кабінет в діючій клініці  
в центрі Києва, вул. Жилянська, 74.

067-110-40-50

Оренда окремого кабінету для  
стоматологічного прийому, м. Київ. 
Ціна: 550 грн.

097-506-95-74
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Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових зубних протезів  

Ortho-Star (Америка) - повний автомат! 
Безкоштовна доставка, м. Київ.

(097) 063-31-13

67 292  грн

Виготовлення М/К конструкцій  
від 400 грн. З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  
(м. Київ, м. «Шулявська»).  
Кур'єр по місту, відправка в регіони.

093-880-73-99, 067-321-77-14

Відновлення різьби скалерів 
Woodpecker, Mectron, EMS, Satelec, 
Amdent, Apoza, Anthos тощо. Гарантія. 
Працюємо з усією Україною, м. Київ.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Перетяжка та ремонт стоматологічних крісел, 
стільців італійським шкірозамінником Tehnodent 

протягом 6-ти годин, м. Київ. 2800 грн.

(097) 275-47-22, (063) 865-04-68

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети,  
скелери, фрези, м. Київ.

066-347-46-86, 068-380-76-46 

Ремонт, перетяжка стоматологічних 
крісел та стільців, заміна потрісканого 
пластику основи сідушки протягом  
6-ти годин, м. Київ. Ціна: 2800 грн.

097-275-47-22, 063-865-04-68

Термопрес українського виробництва 
для інжекції нейлону. Новий, повний 
автомат, м. Чернівці. Ціна: 32 390 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

Invest Material PART 2. VITA AKZENT, 
SheraFina Rapid. Матеріали найбільш 
вживаного використання в лабораторі-
ях Євросоюзу, м. Київ. Ціна: від 649 грн.

096-712-15-64, 066-938-69-93

Офіційний представник фірми «Прогрет»  
у Києві! Продаж, обмін, кредит. Нові та б/в 

печі. Знижки і подарунки. Приємні ціни!

(093) 428-39-40, (050) 471-16-63

від 42 000 грн

 Нове зубним технікам Нове зубним технікам

Універсальна моделювальна рідина 
WINNER найвищої якості, м. Харків. 
Ціна: 170 грн.

066-376-65-60

Автоматичний термопневмопрес для 
виготовлення всіх видів термопластів.  
Гарантія 1 рік. Працюємо на ринку  
6 років, м. Херсон. Ціна: 25 500 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

 Б/В зубним технікам

Продам апарат для інжекції нейлоно-
вих зубних протезів разом  
зі столиком, що кріпиться до стіни,  
м. Київ. Ціна: 35 000 грн.

095-897-57-41

Продам зуботехнічний вакуумний 
міксер VACURET DELTA  
(REITEL, Німеччина), 
м. Харків. Ціна: 17 710 грн.

050-634-88-55

Продам ноутбук MSI gaming series з повним 
EXOCAD, м. Львів. 55 165 грн.

(067) 793-64-43

Фрезерування бланків з оксиду цирконію  
на обладнанні фірми Roland (Японія).  

Доставка замовлень у всі регіони України, м. Київ.

(067) 535-79-74

Сучасна лабораторія з більш ніж 10-ти річним 
досвідом виконає за доступними цінами роботи 

будь-якого рівня складності, м. Житомир.

(098) 382-82-07

 Зуботехнічні лабораторії

Апарат для автоматичного одягання бахил 
Botao bt-eg-11, м. Київ. 4999 грн.

(067) 868-81-82

 Сервіс/Ремонт  cт.
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Литий-ионная батарея: DC 3.7V, 1500 mАh

Скоростной режим: 200-600 об/мин

Крутящий момент: 0.6 - 3.6 N/cm

г. Ровно, ул. Князя Острожского, 4 
+38 (067) 383-09-59 (Viber/WhatsApp/Telegram) 

+38 (050) 840-39-36 info@stomateh.com.ua

www.stomateh.com.ua

АПЕКСЛОКАТОР 
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ

ЭНДОМОТОР ПОРТАТИВНЫЙ 

Rpex 6

ЭНДОМОТОР С АПЕКСЛОКАТОРОМ 

R-Smart plus

R-Smart mini LED plus

  Качество прибора не уступает  
качеству изделий немецких  
и японских торговых марок

  Работа в сухом и влажном канале
  Звуковая индикация с настройкой  

уровня мощности звукового сигнала
  Устройство имеет надежную  

защиту от помех
  Батарея в режиме ожидания  

работает до 6-ти месяцев
  Удобная встроенная панель  

с защитой от повреждений
  Регулируемый угол обзора  

и самокалибровка
  Зонд, крючок для губ и клипса 

файла автоклавируемые

Литиевая батарея:  
3.7V/2000 mAh

Дисплей:  
4.5' LCD, сенсорный

4 220 ГРН.

8 840 ГРН.

  Эргономичный дизайн
  Простота работы с OLED-экраном
  Немецкий бесщеточный двигатель
  9 режимов работы
  Функция RECIPROC
  Возможность запоминать программные 

настройки (скорость, крутящий момент)
  Автоматический автореверс  

для защиты файла
  Автостоп
  Автоматическое выключение  

и функция памяти
  В комплекте наконечник 16:1

12 540 ГРН.

  Немецкий бесщеточный двигатель
  4 режима работы + функция RECIPROC
  Звуковая индикация расположения файла в зубном канале
  Запоминание 9-ти программных настроек
  Автоматическое отключение и функция памяти
  Атокалибровка, автореверс, автостоп

Скорость вращения:  
200-600 об./мин.

Крутящий момент:  
0.6-4.0 N/cm

Аккумулятор:  
7.2V/1400 mAh





УЛЬТРАЗВУКОВІ  СКАЛЕРИ
Сертифіковано в Україні

1100 $

455 $

NP COMPACT

NP PRO

190 $

170 $

E2+/S2+

E2/S2

315 $E5

Ціни індикативні станом на 18.10.2018 і дійсні до 30.11.2018. Оплата у грн.

Комплектації:

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.comWWW.UKRMED-DENTAL.COM

Новітні періодонтальні центри SIGER.  
Безболісне лікування завдяки новітнім технологіям. 
Еліптична вібраційна траекторія руху насадок роз-
сіює ударну силу між насадкою та зубом, реалізуючи 
на всі 360° скейлінг та поліровку. Амплітуда насадки 
дуже мала, в середньому 20-60 мкм, що приблизно 
1/3 діаметру волосини людини. Насадки з медичного 
титану мають низьку жорсткість та більшу еластич-
ність, завдяки чому є більш комфортними для пацієнта. 

Професійний наконечник PL200 з LED підсвіткою 
у металевому корпусі, що автоклавується, насадки 
типу EMS. Автоматична, комфортна для використан-
ня система подачі розчину без шлангів. Наявність 
своєї прозорої ємності для рідини 600 мл зі зручною 
шкалою вимірювання (NP COMPACT, NP PRO, E5). 
Матеріали, з яких виготовлено пристрій, дозволяють 
використовувати медичні розчини, такі як Hydrogen 
perioxide, Sodium hypochloride, Chlorhexidinе та інші.  
Скалери E – EMS типу, скалери S – SATELEC типу.

 NP COMPACT  періо-, ендофункція  
та скайлінг  2 наконечники з LED-підсвіткою  
  комплект титанових насадок у металевому 
боксі: PP1 – 2 шт., PPL – 3 шт., PPR – 3 шт. 
  металеві насадки G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.  ендо 
насадки Е1 – 1 шт., Е9 – 1 шт.  кругла педаль  
 ємність для розчину – 600 мл  можливість 
підключення до зовнішнього джерела води
 NP PRO періофункція та скайлінг  
 1 наконечник з LED-підсвіткою  комплект  
титанових насадок у металевому боксі: PP1 – 1 
шт., PPL – 1 шт., PPR – 1 шт.  металеві насадки  
G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.  ключ  кругла педаль  
 ємність для розчину – 600 мл.
 E5  періо-, ендофункції та скайлінг  комплект 
насадок у металевому боксі: G1, G2, G4, P1, P3, 
P3D, E1, E3  наконечник з LED-підсвіткою  
   автономна ємність для розчину – 600 мл.
 E2+/S2+  періо-, ендофункції та скайлінг  
 комплект насадок у металевому боксі:  
G1/GS1 – 2 шт., G2/GS2, G4/GS4, P1/PS1, E1/ES1  
 наконечник з LED-підсвіткою
 E2/S2  періофункції та скайлінг  комплект 
насадок у металевому боксі: G1/GS1 – 2 шт.,  
GS2/G2, G4/GS4, P1/PS1  наконечник з LED-підсвіткою

Чекаємо Вас на стенді №88
24-26 жовтня 2018, Львів

ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний дистриб’ютор в Україні

www.alpha-bio.net
E-mail: dentinfo@ukr.net

Україна, 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 46 а

Тел./факс: (044) 501-12-31 
                    (099) 628-28-31
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Стоматологічні мікроскопи серії DOM 3000

ГАРАНТІЯ 1 рік
Доставка, інсталяція  

та навчання безкоштовно

  Безступеневе збільшення 
ZOOM Magnification

  VARIO FOCUS – дозволяє 
людині будь-якого зросту 
працювати в комфортних 
умовах

  Ніяких дротів та  
додаткових адаптерів 
завдяки вмонтованій  
в «голову» мікроскопу  
SONY 4K HD  
VIDEO CAMERA

  Монітор 21' Samsung  
з кріпленням до мікроскопу

  Керування камерою 
за допомогою iPhone 
або спеціального 
бездротового пульта 
керування

  Бінокуляри  
поворотні  
0° ~210°

  Освітлення LED illumination, 
яскравість світла 80 000 Lux, 
температура світла  
6500o K, 60 000 годин роботи  
(близько 10 років), made in USA

  Зелений (для хірургії) та 
жовтий (для реставрацій) 
фільтри світла

  Всі лінзи та оптика  
made in Germany

  Мобільна версія  
(основа чорного  
або білого кольору)

  Окуляри збільшення 
12.5х, діоптрія ±6D

750 $
ЗА КОМПЛЕКТ

ЕНДОМОТОР  
E-CONNECT PRO 
7 програм + Reciprocation

АПЕКСЛОКАТОР 
E-PEX PRO [3,5" LCD]

(066) 347-46-86 
(068) 380-76-46
WWWW.MG-DENTAL.COM.UA

ВІД  8500 $
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Вы стоматолог или причастны к этой профессии? Хотите обсудить с коллегами самые  
актуальные вопросы? Вас интересуют новые технологии и оборудование в области стоматологии?

Команда ELPD подготовила для вас mUSt HavE событие года. 38-я Международная стоматоло-
гическая выставка вновь встречает гостей со всего мира с 12 по 16 марта 2019 года в Кельне, 
Германия. В этом году еще больше экспонентов, больше места, больше разнообразия!

Европейская лига профессионального развития (ELPD) +38 (063) 333-91-52

Чтобы зарезервировать место в группе, 
вам необходимо оплатить сумму в размере 
200 евро, выслать ксерокопию первой 
страницы заграничного и национального 
паспорта, а также заполнить 
регистрационную форму для оформления 
входного билета на выставку на сайте: 
www.elpd.com.ua

/  Регистрационный сбор за вход на выставку

/  Проезд/перелет по маршруту

/  Проживание в отеле с завтраком

/  Экскурсионная программа

/  Медицинская страховка

АВТОБУСНАЯ ПРОГРАММА Стоимость участия при раннем 
бронировании до 1.11.2018

Стоимость участия при раннем 
бронировании до 1.11.2018

490 €

790 €ПРОГРАММА С АВИА  
КИЕВ-ДЮССЕЛЬДОРФ-КИЕВ

1 день

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

3 день

4 день

5 день

6 день

2 день

6:45-7:00
Сбор группы на ж/д вокзале г. Львов, выезд из города, прохождение 
границы, переезд в Польшу в г. Вроцлав.

18:00 Поселение в отель, после отдыха вечерняя прогулка по центру города, 
центральной площади Рынок.

22:00 Ночлег в отеле.

10:30 Вылет из Киева, аэропорт Борисполь (KBP).

12:25 Встреча участников в аэропорту Дюссельдорфа. Поселение в отель, 
свободное время. Ночлег в отеле.

9:00 Переезд на выставку. Посещение 38-й Международной 
стоматологической выставки International Dental Show 2019  (1-й день)

17:00 Обзорная экскурсия по г. Кельн. Ночлег в отеле.

8:00

Завтрак в отеле. Переезд группы на выставку. Посещение 38-й 
Международной стоматологической выставки International Dental Show 
2019 (2-й день). Факультативно предлагаем однодневную экскурсию в 
Амстердам (стоимость 50 евро).

18:00 Свободное время. Ночлег в отеле.

7:00 Завтрак. Выезд группы на выставку. Посещение 38-й Международной 
стоматологической выставки International Dental Show 2019 (3-й день).

18:00 Свободное время. Ночлег в отеле.

7:00 Завтрак в отеле, переезд в г. Дюссельдорф.

14:45 Вылет из аэропорта Дюссельдорфа в Киев.

18:00 Прилет в Киев, аэропорт Борисполь (KBP).
9:00

Завтрак, переезд на выставку. Посещение 38-й Международной 
стоматологической выставки International Dental Show 2019 (1-й день).

17:00 Обзорная экскурсия по г. Кельн. Ночлег в отеле.

8:00

Завтрак в отеле. Переезд группы на выставку общественным 
транспортом. Посещение 38-й Международной стоматологической 
выставки International Dental Show 2019 (2-й день). Факультативно 
предлагаем однодневную экскурсию в Амстердам (50 евро).

18:00 Свободное время. Ночлег в отеле.

7:00 Завтрак. Выезд группы на выставку. Посещение 38-й Международной 
стоматологической выставки International Dental Show 2019 (3-й день).

16:00 Переезд в транзитный отель. Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле, переезд в г. Львов. Прибытие в г. Львов около 23:00  
(зависит от времени прохождения границы).

8:00 Завтрак в отеле. Переезд в г. Кельн. Ночлег в отеле.

10 марта | воскресенье

11 марта| понедельник

12 марта| вторник

13 марта| среда

14 марта| четверг

15 марта| пятница

11 марта| понедельник

12 марта| вторник

13 марта| среда

14 марта | четверг

15 марта | пятница

Международная 
стоматологическая 
выставка IDS-2019

12-16 марта

Koelnmesse — Cologne exhibition center (Кельн, Германия)

В стоимость поездки включено:

Организатор поездки:

Поездка, которую мы подготовили для вас, 
состоится с 10 по 16 марта 2019 года.  
Ранняя регистрация уже открыта,  
поэтому не теряйте времени —  
будьте первыми в числе посетителей.



Чекаємо Вас на стенді №77
24-26 жовтня 2018, Львів

Медицинские безмасляные   
компрессоры FIAC MEDICAL

Официальный дистрибьютор на территории Украины компания Dental-S 

+38 (067) 505-99-99, +38 (067) 634-35-35
www.fiac-medical.com  |   sales@fiac-medical.com

Предназначены для использования в учреждениях здра-
воохранения, где предъявляются повышенные требования к  
качеству производимого воздуха.

Безмасляные компресcоры – в отличие от масляных прод-
левают срок службы медицинского оборудования.

Низкий уровень шума компресcоров FIAC MEDICAL –  
соответствует нормам, а бесшумные компрессоры могут быть 
установлены непосредственно в кабинете. 

Воздушные осушители - эффективно удалят влагу из про-
изводимого воздуха.

Ресивер компрессора – имеет специальное антикорро-
зийное покрытие, которое позволяет избежать коррозии и,  
следовательно, повысить степень чистоты воздуха, что прод-
левает срок службы оборудования.

Используемые технологии производства компрессоров 
FIAC MEDICAL являются результатом многих исследований 
в медицинской области и качество компрессоров отвечает  
самым современным требованиям. 



Гіпси Преміум класу 
Moldafix  
гіпс артикуляційний,  
білий, 25 кг

55 €

Moldabaster S 
гіпс другого класу,  
білий, 25 кг

25 €

Moldano  
гіпс третього класу,  
голубий, 25 кг

36 €

Moldasynt  
гіпс четвертого класу,  
світло-коричневий, 18 кг

55 €

Маси формувальні
для металокераміки  
MOLDAVEST exact
5,6 кг + 900 мл рідини

для бюгелів  
MOLDAVEST master run
20,25 кг + 3 л рідини

для прес-кераміки 
HERAVEST press
5,6 кг + 900 мл рідини

для техніки 3D друку 
HERAVEST M print+
20 кг + 3 л рідини

оплата в грн по курсу Міжбанку

067-341-89-20, 067-341-49-08
м. Львів, вул. Староєврейська, 22 | roman.barabach@gmail.com
Офіційний імпортер в Україні ТзОВ «Лабораторія Романа Барабаха»

Оригінальні зуботехнічні 
матеріали KULZER з Німеччини 
за найкращими цінами!

35



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

61058, Украина, 
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
medtechnikaltd@gmail.comwww.med-technika.com

 *Цены индикативные, расчет производится в грн по курсу продажи валютных средств на МВБ   

Пистолет вода/воздух Luzanni

Спинка кресла выполнена  
из литого алюминия

Плавное регулирование  
оборотов инструментов педалью

Диодный светильник DCI (США)

Granum  
TS-ТОР 308

Granum  
TS-8830 (СII)

ДЕТСКИЙ КАБИНЕТ

4700 $

5800 $

Компрессор  
Granum-100

ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА  
С МОНИТОРОМ В ПОДАРОК!

Тумба  
мобильная

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комплект
наконечников
с микромотором

Ждем Вас на стенде №78
24-26 октября 2018, Львов

 ЗРУЧНА  

 ШВИДКА  

 НАДІЙНА

/ Революційний мікрогібридний 
композит для реставрацій!  

/ Завдяки ультратонкому наповнювачу 
HeyTec-MR дуже гарно моделюється  
(не пливе), а Ваші реставрації 
виглядають природньо яскравими, 
полірування та обробка виконуються 
надзвичайно легко та просто!

HeyTec-MR

/ Універсальний відбілюючий гель. 
Двокомпонентний відбілюючий гель  
в двокомпонентному картриджі з 35% 
вмістом активного інгредієнта (перекис 
водню) швидко відбілює та освітлює 
знебарвлені і девіталізовані зуби. 

/ JW Power Bleaching Next можна 
використовувати без будь-якого 
додаткового обладнання, але кращі 
та швидші результати досягаються з 
використанням фотополімерної лампи, 
і найкращі завдяки діодним лазерам!

Експрес дезінфекція

JW NEXT

(063) 177-07-30,   (066) 785-82-00,   (068) 539-25-84
м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 33, 4 поверх, каб. №9 denter.ua@gmail.com

Найкращі стоматологічні 
інструменти для Вас!!!

При купівлі інструментів 
на суму від 1000 грн 

ЗНИЖКА -10%  
на продукцію Virofex

Акція діє з 24.10 по 1.12. 2018

DENTER
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Офіційний дистриб’ютор:

 
 

•  

•  

•  

Официальный дистрибьютор:

www.premier-dental.com.ua  |  premier@dental.net.ua
(032) 259 04 40    |    (097) 445 66 73    |    (099) 533 10 95

A-силікон, придатний для застосування за різними техніками зняття відбитку в будь-яких 
клінічних випадках. Матеріали цієї лінійки дозволяють поєднувати компоненти різної 
в’язкості залежно від ситуації в порожнині рота пацієнта.

Технологія гіпер-гідросумісності з мінімальним кутом контакту (текуча і 
надтекуча версії Light та Extra Light) дозволяє силікону адаптуватися до будь-якої 
ситуації в порожнині рота.

Система AMDA (Advanced Moisture Displacement Action: поcилений ефект 
витіснення рідин) забезпечує точне відтворення деталей в умовах вологого 
середовища порожнини рота за рахунок покращення здатності матеріалу 
витісняти рідини, що містяться в ясенній боріздці, гарантуючи таким чином 
ідеальну точність відбитку.

Чекаємо Вас на стенді №85
24-26 жовтня 2018, Львів



ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.comWWW.UKRMED-DENTAL.COM

Ціни індикативні станом на 18.10.2018 і дійсні до 30.11.2018. Оплата у грн.

VarioSurg3

 ) Висока потужність
 ) Наконечник з оптикою LED
 ) 3 режими роботи (Surg, Endo, Perio)
 ) Функція пульсуючого режиму
 ) 9 програм (Surg x 5, Endo x 2, Perio x 2)
 ) Режим автоматичної очистки
 ) Автоматична настройка
 ) Широкий  вибір  насадок  (включаючи  
ріжучі  насадки з покриттям з нітрида 
титану (TiN)

5500 $

П'ЄЗОХІРУРГІЧНА  
СИСТЕМА

Surgic Pro OPT

 ) Наконечник з оптикою Ti-Max X-SG20L 
(редукція 20:1)

 ) Блок управління з покращеною 
функцією калібрування крутного 
моменту. Без функції запису данних

 ) Мікромотор SGL70M з оптикою LED
 ) Ножне керування FC-78
 ) Іригаційні шланги (5 шт.)  
та інші аксесуари

2900 $

ФІЗІОДИСПЕНСЕР

Varios 970 LUX LED

 ) Оснащений підсвіткою LED та 
новою системою iPiezo engine® для 
проведення більш ефективного 
лікування з використанням широкого 
спектру насадок

 ) 3 режими роботи (звичайний, 
ендодонтія, пародонтологія)

 ) 2 контейнери для розчинів

1450 $

АВТОНОМНИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ 
СКАЛЕР

Чекаємо Вас на стенді №88
24-26 жовтня 2018, Львів

ПРОИЗВЕДЕН И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЧМПП «ФОТОНИКА  ПЛЮС»  НА  ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ  УКРАИНЫ:

ООО «АДАЛИН» г. Днепр, e-mail: dentlasery@gmail.com 
тел.: (050) 500-43-42; (096) 938-87-73; (056) 785-40-19

Дополнительно предоставляем обучающие материалы  
по применению диодных лазеров в стоматологии на 2-х DVD-дисках

Диодный стоматологический 
лазер LIKA-surgeon

 � эффективная контактная и бесконтактная 
вапоризация и деструкция;

 � большинство лазерных манипуляций  
не требуют анестезии; 

 � нет аналогов терапии заболеваний 
пародонта;

 � бесконтактная и контактная остановка кровотечений;

 � иссечение и коррекция уздечек губ и языка;

 � открытие имплантатов, формирование ложа абатментов;

 � лечение периимплантитов и других воспалительных процессов ;

 � вскрытие, дренаж и стерилизация абсцессов;

 � вестибулопластика,  удаление боковых и фронтальных тяжей;

 � закрытый кюретаж пародонтальных карманов,  деэпителизация ;

 � удаление капюшона при перекоронарите;

 � иссечение фибром, эпулидов, папиллом и др.образований;

 � коррекция межзубного сосочка и высоты клинической коронки;

 � лазерная ретракция десневого края перед снятием оттисков;

 � стерилизация корневых каналов, кариозных полостей, фиссур;

 � лечение герпеса, стоматита, хейлита, коагуляция ангиом;

 � бесконтактное снятие гиперчувствительности зубов;

 � отбеливание зубов (лазерная активация отбеливающих составов).

 � сухое операционное поле;
 � эффективный гемостаз;
 � высокая стерильность и абластичность;
 � биостимуляция и улучшение трофики тканей;
 � быстрое заживление без отёков,  

осложнений и рубцов;
 � возможность работы в труднодоступных местах.

СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ

ГАРАНТИЯ  3 ГОДА

НАДЕЖНЫЙ,  
ДОСТУПНЫЙ  

ПО ЦЕНЕ

Диодный стоматологический лазер LIKA-surgeon с сенсорным 
экраном имеет значительные преимущества при выполнении  

самых разнообразных операций и манипуляций:

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

 � Мощность лазера:   
3,0 Вт, 5,0 Вт, 7,0 Вт

 � Длина волны:  
810 нм, 940 нм, 980 нм

 � Габариты (В х Ш х Г):  
160 х 280 х 250 мм

 � Вес: 5 кг

Возможность  
приобретения  
в РАССРОЧКУ



www.all-dent.com.ua
ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click
(073) 466 9308
(093) 439 9459 www.all-dent.com.uaАкции и скидки!

Набор в ПОДАРОК
при покупке 
имплантатов

S.L.A
Поверхность

Микро желоба
на платформе

0.9 мм
Шаг Резьбы

Широкий
Антиротационный
Паз

Щетка для чистки 
имплантатов

10 $

Быстрая остеоинтеграция

Надежное соединение

Минималистическая
утрата кости

Идеальная первичная
стабильность

Минималистическая
компрессия кости

Титановые мембраны

80 $

140 $20 $ 14 $ 6 $ 22 $

Формирователь
десны

Временный
абатментАналог

Трансфер
Костная
ловушка

Ортопедия совместима
со всеми КОРЕЙСКИМИ системами

Новинка
IS-III ACTIVE
уже в продаже! 

80 $

О
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Комплексні рішення 
для стоматології

Консультації Планування Монтаж Обслуговування

Оптимальне планування клініки на 
ранньому етапі забезпечить правильне 

функціонування обладнання і
 збереже Ваші кошти та час.

• Вибір стоматологічних 
установок, рентген-апаратів, 
світильників, компресорів, 
автоклавів, CAD/CAM та іншого 
обладнання.

• Комплектація під Ваші потреби 
та побажання. 

• Підбір оптимальної системи 
відсмоктування.

• Рекомендації щодо проведення 
комунікацій в клініці.

• Допомога в плануванні клінік, кабінетів,  
рентген-кабінетів, стерилізаційних.

• Технічний супровід будівельних робіт, 
консультації.

• Монтаж обладнання сертифікованими 
інженерами.

• Гарантійне та післягарантійне обслуговування.

www.premier-dental.com.ua
0 800 501 242 | 032 259 0444 | 097 445 6673 | 099 533 1095

Чекаємо Вас на стенді №85
24-26 жовтня 2018, Львів



Ціна ТОП-оголошення залежить від розміру публікації в журналі (тираж 5000):

Пропозиція дійсна до 01.12.2018

044-573-97-73,   067-460-86-78, 095-867-83-68  |  zooble@zooble.com.ua

000-111-22-33, 000-333-22-11

199 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/16 А5 (64 мм х 22 мм)

000-111-22-33, 000-333-22-11

399 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/8 А5 (64 мм х 48 мм)

000-111-22-33  
000-333-22-11

799 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/4 А5 (64 мм х 96 мм)

Опублікувати це оголошення в Facebook – 49 грн

ТОП-оголошення публікуємо як вище Звичайних на жовтому фоні, так і на білому фоні поруч зі Звичайними, також 
в журналі «Стоматологічні Оголошення» і в оголошеннях конкурентів з відповідної рубрики, а ще, щотижня ТОПам 
безкоштовно і автоматично оновлюємо дату публікації і піднімаємо вгору. 
Кожне ТОП-оголошення надає право розміщувати безкоштовно ще до ста Звичайних оголошень. 
Звичайні оголошення – публікуємо нижче ТОПів на білому фоні у відповідній рубриці. Раз на 7 днів безкоштовно 
і автоматично оновлюємо дату публікації оголошення і піднімаємо його вгору. Після деактивації останнього ТОПа, 
деактивуються і всі Звичайні оголошення автора.

Відображення логотипу компанії в лістінгу оголошень. Ціна за 30 днів трансляції на сайті.

БАНЕР 
Відображається на Головній сторінці, в розділах і на сторінці оголошення. 

Ціна за 20% відображень на період 30 днів з урахуванням розробки дизайну реклами

3500 грн + 1/2 А5

5000 грн + А5

ЛОГО   1500 грн ЛОГО   1500 грн ЛОГО   1500 грн

2500 грн

3500 грн + 1/2 А5
5000 грн + А5Реклама на фоні сайту

Ціна за 20% відображень на період 30 днів  з урахуванням розробки дизайну реклами

2500 грн

ZOOBLE.COM.UA – умови розміщення реклами і оголошень

ТОП
оголошення

Звичайне 
оголошення

Оголошення на Сайті

Оголошення в ТОП на жовтому фоні

Оголошення в Журналі

Оголошення в конкурентах

Щотижня автоматично вгору 

Налівкін В.О. 1-2 грудня Вініри: від основ до практики. Майстер-клас.

Бас А.О. 15-16 грудня Металокерамічні і керамічні коронки. Мостоподібні протези. 
Курс для початківців. Майстер-клас.

Іщенко Г.О.
10 листопада Проста ендодонтія. Майстер-клас.

17-18 листопада Функціональні та естетичні аспекти прямої реставрації. Майстер-клас.

Чумакова Ю.Г.

3-4 
 листопада

Сучасні технології та протоколи професійної та індивідуальної гігієни  
порожнини рота для дорослих і дітей. Майстер-клас.

30 листопада – 2  грудня Пародонтологічна абетка від А .. до Я. Майстер-клас.

15  грудня Гіалуронова кислота в стоматології: від молекулярної біології  
до клінічного застосування. Майстер-клас.

Приступ О.В. 11 листопада Дитяча ендодонтія. Майстер-клас.

Організатор:  
Навчальний центр  PearlStom    

МІСТО ПРОВЕДЕННЯ: ОДЕСА

Умови участі, детальна інформація і запис:
099-511-10-81, 097-940-40-39 
або на сайті www.pearl-stom.od.ua

Ми у Facebook /Pearlstom

Навчальний центр PearlStom (Одеса)
Цикл семінарів з майстер-класами

Осінь - Зима 2018

Скронево-нижньощелепний суглоб

Ортодонтія

Попушой Н.Г. 7 грудня Основи хірургії в стоматології. Майстер-клас.

Бабов Є.Д.

8 грудня Основи дентальної імплантації. Майстер-клас.

9 грудня Синус-ліфтинг. Практичний семінар для хірургів-стоматологів. Майстер-клас.

15 грудня П’єзохірургія. Майстер-клас.

Конференція «Хірургічні пародонтологічні операції»

Чумакова Ю.Г. 17 листопада Діагностика, планування і підготовка хворих до хірургічного лікування  
захворювань пародонту. Майстер-клас.

Бабов Є.Д. 18 листопада Клаптеві операції. Хірургічні втручання при захворюваннях  
тканин пародонта. Майстер-клас.

Хірургічна стоматологія

Гончаренко Є.В. 3-4 
 листопада

КПКТ і візуалізація. Програми, функції, аналіз, практичне застосування.  
Планування дентальної імплантації. Початковий + основний рівень. Майстер-клас.

Конусно-променева комп'ютерна томографія в стоматології

Ортопедія

Лисак С.В. 10-11 
 листопада

Усунення дисфункцій скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) методом 
прикладної кінезіології. Майстер-клас.

Марчук К.А.

3-4  
листопада

Крок 2. Від первинної консультації до плану ортодонтичного лікування. 
Діагностика. Майстер-клас (Група 2).

11 листопада Крок 7. Взаємодія ортодонта та хірурга. Сучасні технології, міні-імплантати. Майстер-клас.
1-2 

грудня
Крок 3. Дистальний і мезіальний прикус. Клінічна картина та механіка лікування. 
Майстер-клас (Група 2).

9 грудня Крок 9. Ретенційний період ведення пацієнтів при ортодонтичному лікуванні. Майстер-клас.

Свінціцький Б.В. 17-18 
листопада

Крок 4. Дуга як невід'ємна частина брекет-системи.  
Майстер-клас: згинання ортодонтичних дуг.

Приступ О.В.

10 листопада Крок 6. Перехресний прикус. Майстер-клас.

8 грудня Крок 8. Ортодонтичні пластини - різні знімні і незнімні апарати. 

16 грудня Все про лінгвальні брекети. Майстер-клас.

Видаються іменні сертифікати.  
На майстер-класах кількість місць обмежена.

Терапевтична стоматологія



Організація пародонтологічного  
прийому у вашій клініці

Навчання стоматологів та гігієністів

 � Організація PerioCenter в інших містах та партнерство з клініками.
 � Протоколи лікування захворювань тканин пародонту.
 � Навчання та тісна співпраця з лікарями-стоматологами вашої клініки.
 � Організація диспансерного нагляду.

 � Навчання протоколам консервативного лікування захворювань тканин пародонту 
(майстер-класи, стажування на робочому місці).

 � Інформаційна підтримка і консультації з нашими провідними спеціалістами.
 � Допомога в організації диспансерного нагляду.

Діагностика та лікування  
захворювань тканин пародонту

 � Основною метою організації PerioCenter є надання консервативного лікування   
захворювань тканин пародонту.

 � В PerioCenter працюють тільки лікарі-пародонтологи та гігієністи.
 � PerioCenter оснащено обладнанням і матеріалами виключно  

для ведення пародонтологічного прийому.
 � Тісна співпраця з провідними лікарями-стоматологами та стоматологічними 

клініками не протирічить єдиному плану лікування.
 � Інформаційна підтримка і консультації з нашими провідними спеціалістами.

+38-044 575-41-83
+38-097 924-75-46
+38-093 087-66-82
+38-050 164-00-42

02095, м. Київ,  
вул. Срібнокільська, 20 
 м  «Осокорки» 
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com

www.kaskad-dental.com.ua      |      torg@kaskad-dental.com.ua

050-334-47-54 , 044-501-17-02, 044-501-17-06

Ексклюзивний імпортер ТОВ «Каскад Дентал»  
м. Київ, вул. Ірпінська, 76




