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Акційна
пропозиція

093 930-44-55

Компанія 
Дентек ЛТД

(044) 223-66-00, (068) 122-45-30
с. 15

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

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

Made
in Germanywww.uadent.kiev.ua

044-290-70-80
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 440 грн

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Умови акці ї  
клубної  картки  
на сайті  
www.z i rcon.com.ua

ЗУБОТЕХНІЧНА 
Л АБОРАТОРІЯ

Оцініть 100% регенерацію!

megamed.prom.ua
095 75 240 75

096 049 19 70

Алопластичні матеріали №1 в Україні

ТОВ «Мегамед»



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

Наш дилер: ПП Квадро-М
43025, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Шопена, 10, оф. 2
тел.: +38 (0332) 76-62-67, 
         +38 (0332) 72-62-67, 
         +38 (050) 517-85-48, 
факс: +38 (0332) 72-48-23www.stomatservice.com

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

  SIRONA INTEGO
Качество, на которое  
                можно положиться

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!

Природные реставрации?  
 Легко!

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный  
микрогибридный композит (Microglass® II).
Charisma Classic создан на основе матрицы BIS-GMA и 
содержит приблизительно 61% неорганического напол-
нителя по объему и размером частиц 0,005 –10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• предварительно полимеризованный наполнитель  
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов  
   (по Г. В. Блэку)
• Прямые композитные виниры
• Коррекция формы зубы (т. е. диастема,  
   врожденные дефекты зубов и т. п.)
• Шинирование зубов, ослабленных травмой  
   или периодонтитом
• Реставрация молочных зубов
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответ-
ствующей системой адгезии)  
Charisma Classic показывает идеальную цветовую адапта-
цию благодаря эффекту матрицы Microglass® II.  Благодаря 
своей кремообразной консистенции, позволяет легко и 
быстро моделировать, полируется до зеркального блеска.

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 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Classic

Charisma® Smart

Супер скидка до 50%
ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® Master 700 Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® 250

Air-Flow Master 
Piezon®
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Файли SOCO - бездоганна якість за  
антикризовою ціною. Тепер в наявно-
сті пачки з окремими розмірами!  
www.soco.com.ua Ціна: 420 грн.

099-626-77-55

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

Официальный представитель продукции 
Медиком в Украине Фирма «Укр-Медмаркет»,  

сеть магазинов «Медтехника»

ООО «МЕДМАРКЕТ РИТЕЙЛ ГРУПП», 
ТМЦ «Медтехника»

г. Киев, пр. Победы, 9/47,  
тел./факс (044) 590-15-00

www.kmm.com.ua

При покупке 1 ящика (500 шт) 
салфеток Медиком,

в подарок –  
держатель  

для салфеток!

Акция!

Продам стоматологічну установку -  
робочу китайську конячку.  

27 440 грн

(067) 446-50-46

 Нове стоматологам
Оригінальні файли SOCO SC. Найнижча 
ціна в Україні. При замовленні від 5 уп.  
ціна 400 грн/уп. Ціна: 420 грн.

063-079-86-79

У зв`язку з оновленням продаю 
ортопантомограф Planmeca ProMax 
(Фінляндія, 2010 р.в.) Ціна: 292 700 грн. 
(можлива оплата частинами).

098-351-49-05, 067-592-32-68

Мікроскоп Carl Zeiss OPMI 1-FC. Крат-
ність від 5х до 40х. Фок. відстань 300 мм. 
Бінокуляр лікаря 0-180. Світло 100 Вт. 
Ціна: 264 992 грн.

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

Продається б/в стоматологічна уста-
новка GRANUM TS5830 в комплекті з 
безмасляним компресором.  
Ціна: 50 000 грн.

067-943-40-06, 067-425-34-38

Продам стоматологічну установку фірми 
OMS TEMPO (Італія) у відмінному робо-
чому стані. Всі подробиці по телефоном. 
Ціна: 68 075 грн.

050-654-18-06, 099-507-88-39

Пропоную апарат для визначення 
стійкості дентальних імплантатів 
OSSTELL ISQ. Ціна: 38 000 грн.

093-704-86-14

Хіт! Картини маслом в зубній тематиці.
Оригінальний подарунок для стоматолога. 
Детальніше www.dental-group.com.ua.
Ціна: від 495 грн.

067-336-23-23, 066-746-62-62

Опромінювач-рециркулятор бактері-
цидний BactoSfera ОРББ 15х2 (50 м3).  
Ціна: 2 310 грн.

099-074-36-66, 073-043-34-34

Стоматологічні витратні матеріали за 
найнижчими цінами.  
Нагрудники 500 шт - 290 грн.  
Рукавички нітрил - 95 грн та інше.

068-086-18-08

Коффердам / Раббердам системи YNR 
(Англія) HYGENIC DENTAL DAM KIT. 
Комплектація набору як на фото.  
Ціна: 1750 грн.

097-323-65-13

Продам сток продукції CURAPROX 
за складськими цінами. В наявності 
50 артикулів. Повний перелік і ціни 
відправлю за запитом.

096-927-72-22

Продам стоматологічну установку  
САТВА КОМБІ 00 в робочому стані.
Ціна: 31 315 грн.

096-203-48-70

 Б/В стоматологам

 Нове стоматологам
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Компресор (з осушувачем) в комп-
лекті зі звукопоглинаючою шафою. В 
компресорі все DURR окрім ресиверу, 
він італійський. Ціна: 23 336 грн.

063-383-36-88



НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

DENTSTAL ST 330

DENTSTAL AL-398HB

1800* $

1700* $

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

*Оплата в гривнах по курсу

Гарантия 2 года

Продаю надійну стоматологічну установку 
ГНАТУС у відмінному функціональному  

і естетичному стані. 20 000 грн

(067) 446-50-46

Продам стоматологічні установки 
PLANMECA у відмінному стані.  
Монтаж, сервіс, гарантія.

067-811-28-00, 067-526-37-37

Продам б/в стоматологічну установку 
GNATUS. В робочому стані.
Ціна: 35 000 грн.

067-505-64-81

Продам установку стоматологічну 
OMS UNIVERSAL у хорошому стані.  
Монтаж, сервіс, гарантія.

067-811-28-00, 067-526-37-37

Мікроскоп Carl Zeiss, б/в 6 міс, на 
гарантії. Збільшення від 5 до 40. Фоку-
сна відстань 300 мм. Бінокуляр 0-180. 
Світло 100 Вт. Ціна: 266 357 грн.

067-888-15-55

Продам стоматологічну рентгенівську 
установку de Gotzen, Італія.
Ціна: 40 845 грн.

068-098-64-66, 096-936-26-22

Продам стоматологічну установку 
OMS. Хороший стан, після повної рес-
таврації. Доставка, сервіс, гарантія.

067-811-28-00, 067-526-37-37

Стоматологічна установка GNATUS.  
Робоча, в чудовому стані.  
В наявності 4 шт.  
Самовивіз. Ціна: 40 620 грн.

067-911-12-22

 Б/В стоматологам  Б/В стоматологам

В клініку сучасної стоматології потрібні 
лікарі-стоматологи (зарплата 40-50%).  

Київ, ст. метро «Дарниця»

(067) 260-00-92

Потрібен стоматолог  
загального прийому.  

Можливе офіційне працевлаштування.

 (050) 333-07-49 

Потрібен регіональний менеджер з прода-
жу в стомат. продукції. ДР, бажано знання 
англійської мови. Вік до 35 років. Оплата за 
домовленістю.

050-634-30-41, 067-968-45-72

У стоматологію в Києві, Дарницкий 
р-н, потрібен лікар-стоматолог і 
медсестра. Гарні умови, офіційне 
працевлаштування.
097-785-17-55

В стоматологію м. Павлоград  
потрібен стоматолог-терапевт.  
Надається житло.

099-046-66-21 

 Вакансії стомат. клінік
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Запрошуємо на роботу лікаря стома-
толога в приватний стомат. кабінет. 
Сучасне обладнання та матеріали. 
100% зайнятість
097-925-98-75

Стоматолог-терапевт вищої категорії 
шукає стоматолога-ортопеда для 
співпраці на вигідних для Вас умовах 
або на процент.
067-393-10-76

 Резюме стоматологів

 Вакансії стомат. клінік

Потрібен стоматолог, після інтернату-
ри або з робочим стажем.  Дисци-
плінованний, сумлінний, здатний до 
навчання.

050-596-94-78

В клініку (Київ, Святошин) потрібні: 
стоматолог-ортопед  
та стоматолог-терапевт з ДР  
від 2 років, асистент стоматолога.

067-321-77-15

В стоматологічну клініку (Подільський 
р-н) потрібні: стоматолог-терапевт, 
 ендодонтист, дитячий стоматолог.

067-408-37-08

Діючий кабінет на 2 крісла. Форма 
реєстрації ТОВ. Площа 85 кв.м. Вхід з 
вулиці. Київ, вул. Довженка, 14/1, оф. 8. 
Ціна: 520 000 грн.
063-220-97-61, 063-220-97-63

 Продам клініку/кабінет

Продам укомплектований стомат. кабінет. 
Обладнання знаходиться у Житомирській області. 

Допоможу з перевезенням. 354 250 грн

(098) 355-37-38

Продається діюча стоматологічна 
клініка в м. Едінбург, Шотландія.
Ціна: 8 781 000 грн.

066-973-07-69, 098-971-96-08

Стомат. кабінет в оренду в діючій клініці на Оболоні.
Київ, пр. Героїв Сталинграду. Кабінет повністю 
обладнанний. Робота позмінно. 16 000 грн.

(050) 358-80-83

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?

Стомат. кабінет у Києві по вул. Бори-
спільська, позмінно. Ліцензія. Все 
необхідне є. Працевлаштування.  
Детально при спілкуванні.
067-441-67-99

 Здам клініку/кабінет

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua8
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Оцените 100% регенерацию!
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Бикортикальный блок 
подвздошной кости

Трикортикальный блок 
подвздошной кости

Мембрана -
твёрдая мозговая 
оболочка

Блоки 
из губчатой кости

Порошок из губчатой
/кортикальной кости

Кубики 
губчатой кости

www.megamed.prom.ua



NiTi-файли з контрольованою пам'яттю – це нова сторінка  
в техніці лікування кореневих каналів.

  Неперевершена пластичність відтепер дозволяє проходити 
найскладніші канали з упевненістю та відчуттям безпеки.

  Завдяки дуже низькій пружності ризик транспортації, перфорації  
або утворення уступів суттєво зменшується.

  Контрольована пам'ять забезпечує повернення зі стану плас-
тичної деформації до початкової форми при стерилізації або  
нагріванні інструменту.

  Надзвичайна стійкість до циклічної втоми робить ці файли  
лідерами по витривалості і забезпечує найкраще співвідношення  
ціна / кількість каналів / ефективність.

Більш детальна інформація на www.medintech.com.ua
(050) 377-72-54
(067) 675-69-36

Клініка в Печерському р-ні Києва (5 хв. від 
метро «Дружби Народів») пропонує в оренду 

кабінет. Робоче місце обладнане.

(063) 646-22-22

Здається в оренду сучасний стомат. 
кабінет в м. Буча. В наявності все 
необхідне обладнання. Ціна: 350 грн.

063-599-51-66, 067-643-43-03

Здам в оренду обладнаний кабінет в 
новій клініці по вул. Жилянській, 74. 
Все для повноцінної роботи. Детально 
при розмові.

067-110-40-50, 098-500-72-72

Здаємо в оренду кабінет в діючій сто-
матологічній клініці Києва (Святошин). 
Ліцензія. Рентген (ОПГ).

067-321-77-15

Здам в оренду крісло в клініці «Люкс-
Дент» (від метро «Голосіївська» 150 м). 
Кабінет оснащений всім необхідним. 
Нові установки. Ціна: 480 грн.

067-393-10-76

Київ, Оболонь, 10 хв. пішки від метро. 
Зміна 6 год.- 510 грн. Ф/п лампа, 
скалер, стерилізація, дезрозчини, 
шафа під ключ. 

050-412-34-00

Стомат. кабінет у Києві (метро «Палац 
Україна»). Нове обладнання Diplomat. 
Рентген з візіографом.  
750 грн/зміна - 6 год.
067-401-36-04

 Здам клініку/кабінет

Представитель в Украине
ООО ТПФ «Инфолайн» www.dentalinfo.kiev.uaТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua10



Виготовлення М/К конструкцій.  
З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  

(м. Київ, метро «Шулявська»). Кур'єр 
по місту, відправка по Україні.

(093) 880-73-99

350 грн

Качественные услуги 
зуботехнической 
лаборатории!

Коронка М/К 
400 грн.

Коронка  
на оксиде циркония 
1100 грн.

Бюгельный протез 
2000 грн.

+38 (068) 931-82-86
+38 (073) 045-35-34

Работаем со всеми регионами

Виготовляємо зуби. Усі види незнім-
ного протезування будь-якої склад-
ності якісно і без зривів. Працюємо з 
іншими містами.

066-744-59-99

 Зуботехнічні лабораторії

Здам в оренду крісло в працюючій 
стоматологічній клініці. Три окремих 
кабінети. Рентген, ліцензія.  
Ціна: 4 000 грн.

050-392-39-61

 Здам клініку/кабінет

Здамо в оренду робочі зміни стомато-
логу-терапевту. Київ, Поділ  
(метро «Контрактова площа»).

050-930-13-98

Здам в оренду стомат. кабінет на 
Солом'янці в р-ні Севастопольської 
площі у Києві. Є все необхідне.  
Ціна за домовленістю.

050-313-31-73

Ремонт, перетяжка, заміна оббивки, поролона. 
Виготовлення основи сідушки, спинки замість 
потрісканного пластику за 1 день. 1 950 грн

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

Пропонуємо виготовлення з 
діоксиду цирконію за технологією 

CAD CAM каркасів, анатомічних 
коронок, індивідуальних абатментів, 

вкладок за гарними цінами.

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

400 грн
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Допоможу у виборі стоматологічної 
установки, виконаю прокладку ко-
мунікацій. Професійний монтаж-де-
монтаж.

050-452-55-24, 050-342-65-34

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, скеле-
ри, фрези.

066-742-7646, 068-380-7646

 Сервіс/Ремонт  cт.

Зубних справ майстер пропонує співпрацю  
стоматологам-ортопедам.  

Стаж роботи 15 років.

095-502-89-65, 096-896-34-14

З/т лабораторія пропонує широкий 
спектр послуг. Перші пробні 4 одини-
ці м/к БЕЗКОШТОВНО. Якісно!

093-337-49-27

Зуботехнічна лабораторія пропонує 
широкий спектр зуботехнічних робіт.

096-867-47-09

CAD/CAM, е.Max/Empress. Мінімальні 
терміни виготовлення. Перша пробна 
поодинока робота -50%. Вінір - 80$. 
Вкладка - 65$.
063-389-53-71, 099-918-89-25

Усі види зубних протезів будь-якої 
складності якісно і в строк.  
ДР 12 років. З/Т лабораторія 
DENTALPARTNER.

073-045-35-34, 068-931-82-86

 Зуботехнічні лабораторії ФОП Чернишова С.А. Ремонтуємо: стома-
тологічні наконечники, мікромотори, ска-
лери, лампи фотополімерні. Звертайтеся! 
Спробуємо допомогти!

044-572-57-44, 067-501-17-54

Перетяжка, ремонт стоматологічних крісел  
і стільців за 24 години.  

1 950 грн

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

г. Киев, ул. Е. Коновальца (Щорса), 44 Б
Тел.: +38 (099) 104 58 39
        +38 (068) 921 06 51
k-optimus@ukr.net

Суббота –
      рабочий день

ФРЕЗЕРОВКА 
ОКСИДА 

ЦИРКОНИЯ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК

%

Дисплей до зуботехнічної пічки 
Degudent Cergo Press. Голубий колір
Ціна: 4 085 грн.

068-084-69-18

 Запчастини зт.
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Продам термопрес для виготовлення 
нейлонових зубних протезів  
Ortho-Star (Америка) - повний автомат. 
Безкоштовна доставка. Ціна: 68 075 грн.

097-063-31-13

www.dentabutic.com.ua

Компания "MARORESKU"
Киев, пр-т Победы, 67,
корпус В, офис 417 (м. "Нивки")

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамичес-
кими штифтами (10 шт.)

Трегер сотовый + штифты 
из высокотемпературной стали

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Ø 80 мм, 65 мм, 55 мм

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20

(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

Воскотопки и электрошпатели, 
трегеры сотовые, головки для 

обработки нейлона
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

960 грн

1360 грн

1990 грн

1180 грн

1670 грн

290 грн

190 грн

от 35 грн
Продам зуботехнічний фрезер Schick S3 
Master. В ідеальному стані, використо-
вувався рідко одним техніком.  
Ціна: 90 737 грн.

067-409-10-29

Наконечник турбінний зуботехнічний 
TC-300ZN
Ціна: 5 200 грн.

067-721-56-60

Ацетал Kolon Plastics, Корея. Матеріал 
для термоінжекції. Колір Vita A2; А3; 
 інші на замовлення. Мін. фасування 1 кг.  
Ціна: 2 723 грн.

063-987-14-32, 068-969-45-75

Продам керамічну піч FOCUS 2006 
виробництва Ізраїль. Можливий торг.
Ціна: 45 000 грн.

067-869-44-04, 093-745-52-28

Продам зуботехнічну піч PROGRAMAT 
P80 з вакуумною помпою. Привезена з 
Німеччини. Відмінний стан, все працює. 
Ціна: 43 905 грн.

067-943-40-06, 067-425-34-38

Продам піч для пресування та випалу 
керамічних матеріалів Programat EP600 
COMBI з вакумною помпою.  
Ціна: 64 860 грн.

050-348-62-73

Продам термопневмопрес. Автомат.  
Для виготовлення усіх видів термоп-
ластів.
Ціна: 22 500 грн.

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

Апарат з циркуляцією піску до  
400 мкм для чорнової обробки  
та 1 бачком для дрібних абразивів 
25-50 мкм. Ціна: 7 500 грн.

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

Продам піч зуботехнічну Multimat 
MC в хорошому стані з вакуумною 
помпою. Відповім на всі питання, 
дзвоніть. Торг! Ціна: 15 000 грн.

097-345-66-38

Печі ТЕРМОДЕНТ, всі модифікації, нові та б/в, 
для відпалу металокерамічних зубних протезів. 

Ціни нижчі ніж у виробника! 35 000 грн

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

 Б/В зубним технікам

 Б/В зубним технікам Нове зубним технікам

Всі етапи виготовлення металокерамі-
ки. Основи литва, безметалу, комбіно-
вані роботи. Допомога, консультація, 
навчання.

096-202-92-97

В сучасну зуботехнічну лабораторію 
потрібен кераміст та зуботехнік для 
знімного протезування.

097-895-61-94

 Вакансії зт. лабораторій

 Навчання для зубних техніків

В сучасну зуботехнічну лабораторію 
потрібен висококваліфікований 

зуботехнік з досвідом виготовлення 
безметалових робіт.

(067) 374-92-19
(063) 355-65-50

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

3D ПЕЧАТЬ  
НА ПРИНТЕРЕ FORM2 

ПОЛИМЕРАМИ NEXTDENT  
И FORMLABS

(096) 179-59-80 
(073) 039-71-29
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Умови публікації оголошень 
на www.Zooble.com.ua

ТОП  
оголошення 

Звичайне  
оголошення

Оголошення на Сайті 

Оголошення в ТОП на жовтому фоні 

Оголошення в Журналі 

Оголошення в Facebook 

Щотижня автоматично вгору

Ціна ТОП-оголошення залежить від розміру публікації в журналі. 044-573-97-73

ТОП-оголошення публікуємо як вище звичайних на жовтому фоні, так і на бі-
лому фоні поруч зі звичайними, також в журналі Стоматологічні Оголошення і 
Facebook, а ще, щотижня ТОПам безкоштовно і автоматично оновлюємо дату 
публікації і піднімаємо вгору. 

Звичайні оголошення публікуємо нижче ТОПів на білому фоні і вони по-
требують від автора самостійно підтверджувати актуальність і оновлюва-
ти дату щотижня. Оголошення з НЕОНОВЛЕНОЮ датою деактивуються  
і не відображаються.

MICROLIT ISI -  
ДЛЯ КОРОНОК И МОСТОВ 
CoCr  керамический сплав для 
бюгельных зубных протезов

  универсальный, 
микрогибридный,  
с улучшенной цветопередачей;

  естественная флюоресценция  
и опалесценция;

  легко полируется до высокой 
степени блеска и долго  
его сохраняет;

  прямые и непрямые реставрации 
(вкладки, накладки, виниры);

  усиленный герметик для 
покрытия фиссур моляров  
и премоляров;

  культевые  надстройки, 
шинирование подвижных зубов.

CAPO HYBRID  
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ 
КОМПОЗИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ
арт. 232022, 5 г. шприц

22* €

BLEACH`N SMILE 
AUTOMIX  
КЛИНИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА
арт. 237050,  
набор пациента

  новая формула с нитратом калия и фторидом натрия 
для избегания чувствительности;

  не требует засвечивания фотополимерной лампой;
  смешанный гель содержит 35% перекиси водорода.
  шприц 5 г.

Единственный официальный представитель в Украине – SPRINT DENTAL UKRAINE

067-968-45-72     |     050-634-30-41
WWW.SPRINT-DENTAL.COMPANY 

145* €

50* €

ПЕРВЫЙ 
задокументированный 
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 
1963 года

БЕСПЛАТНАЯ  
ДОСТАВКА!

АКЦИЯ!  
При покупке 30 имплантатов**  
хирургический набор в ПОДАРОК!

**1 имплантат + угловой или прямой 

абатмент + винт = 175 €

145* €

NICOR 
ДЛЯ КОРОНОК И МОСТОВ 
Инновационный керамический сплав

110* €120 €

165 €

MICRONIUM N 10
Твердый, но эластичный
CoCr сплав для 
бюгельных зубных 
протезов

110* €
130 €

65 €

22 €

Cylindrical 
Cone

95* €
115 €

Micro  
Retention

95* €
115 €

25 €

*Оплата в грн по курсу

CAPO NATURAL  
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ 
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
арт. 232041, 4 г. шприц

19* €



«Сплинт-терапия: как избежать нарушений  
височного нижнечелюстного сустава.  

Использование на практике расслабляющих
окклюзионных капп»

ЛЕКЦИОННО-ПРАК ТИЧЕСКИЙ  К УРС Д ЛЯ ОРТОПЕ ДОВ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

Зубной техник-мастер. Проводит учебные курсы в Германии, Голландии, Великобрита-
нии, Италии и др. по темам: артикуляция, окклюзия, диагностика нарушений в ВНЧС, норма-
лизация высоты прикуса, съемное и несъемное протезирование, CAD/CAM системы.  Руко-
водитель и совладелец одной из самых современных лабораторий в Польше – «Natrodent»,  
директор крупнейшего в Восточной Европе учебного центра компании Amann Girrbach AG. 

  Один из самых востребованных лекторов на международных конгрессах по вопросам 
окклюзии и CAD/CAM системам.

Лектор: Петр Нагадовский (Piotr Nagadowski), зубной техник

1 апреля
2 апреля

г. Киев
г. Ивано-Франковск

Лекционная часть: Практическая часть:

 / Индивидуальное определение данных 
верхней и нижней челюсти.

 / Проведение индивидуального 
ортопедического лечения.

 / Определение центрального соотношения, 
центральной окклюзии.

 / Центральное соотношение. Важность 
планирования ортопедического лечения и 
сплинт-терапии.

 / Окклюзионные каппы и их использование в 
различных клинических случаях.

 / Как изготовить сплинт, который поможет 
пациенту и не повредит ВНЧС?

 / Использование окклюзионных капп  
в планировании ортопедического лечения.

 / Увеличение высоты прикуса: «На сколько 
миллиметров мы можем поднять высоту 
прикуса?»

 / Расслабляющие окклюзионные каппы как 
часть диагностики.

 / Почему пациенты не любят носить каппы?

 / Сравнение расслабляющих окклюзионных 
капп, изготовленных с использованием 
артикулятра и без него (теория Бонвиля).

 / Регистрация положения верхней челюсти  
с помощью лицевой дуги.

 / Расслабление мышц – устройство Sliding Guide 
- определение центрального соотношения.

 / Динамические параметры ВНЧС  
(угол Беннета).

 / Перенос данных с лицевой дуги на артикулятор.

 / Фиксация моделей верхней и нижней 
челюстей в положении центрального 
соотношения в артикуляторе.

 / Практическое использование расслабляющих 
окклюзионных капп на примере клинических 
случаев и в теории Бонвиля.

 / Сравнение двух различных оклюзионных 
капп во рту пациента.

Компания «Дентек ЛТД»

044-498-28-51  
067-930-44-55 
063-578-04-41

Компания «Дентек ЛТД»

044-498-28-51  
067-930-44-55 
063-578-04-41

www.dentek.com.ua
 dentek@i.ua

www.dentek.com.ua
 dentek@i.ua

Контакти
для реєстрації:

Контакты
для регистрации:

ДВОДЕННИЙ ЛЕКЦІЙНО-ПРАК ТИЧНИЙ К УРС 

«Основи дентальної 
імплантації»

 / Введення в дентальну імплантацію.

 / Остеоінтеграція в біологічному та 
історичному ракурсах.

 / Підготовчий етап як приклад 
міждисциплінарного підходу.

 / Технічне оснащення та протокол 
виконання.

 / Критерії встановлення імплантату  
у трьохвимірному світі.

 / Про що мовчить література 
або нюанси імплантологічних 
протоколів.

 / Імплантат встановлено - що далі?

4-5 березня  м. Київ
ЛЕКЦІЙНИЙ К УРС

«Ускладнення в 
імплантологічній практиці: 
аналіз помилок, лікування 

ускладнень»
 / Аналіз можливих причин.

 / Роль факторів ризику та їх вплив 
на кінцевий результат.

 / Ускладнення на різних етапах 
роботи з імплантатом.

 / Кісткова пластика - доля 
матеріалу і подальший прогноз.

 / Невдалий синус-ліфтинг -  
чому так могло статися?

 / Профілактика та лікування 
ускладнень.

9 квітня  м. Київ

Щелепно-лицьовий хірург, практикуючий імплантолог. Кандидат 
медичних наук, доцент кафедри щелепно-лицьової хірургії  Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. У 1996 році 
з відзнакою завершив Івано-Франківську державну медичну академію за 
фахом «Стоматологія».  

Автор понад півсотні наукових праць, активний учасник різних симпо-
зіумів, семінарів і конференцій, які проводилися як в Україні, так і за кор-
доном. Член ІТІ-спільноти. Стажувався у Німеччині, США,  Італії, Швейцарії, 
Ізраїлі.  Один з найвідоміших лекторів України.

Валерій Камінський (Valeriy Kaminskyy)



Здаємо в оренду кабінет в стомат. клініці, Київ,  

м. «Лук'янівська». 2 кабінети, рентген + RVG,  

стерилізація та ін. Телефонуйте!

(067) 466-12-70

1 500 грн

За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

АВТОКЛАВИ «EUROKLAV»
Потужні автоклави S-класу з безліччю переваг. Наші 
продуктивні автоклави «Евроклав» для стерилізації 
упакованих інструментів з різноманітними програма-

ми і можливостями для документації.

Спеціальна пропозиція  
до 1 січня 2017 року: при купівлі EUROKLAV 23 VS+  пакувальна машина  

MELAseal00+ в подарунок

MELASeal 100+

до 1 травня 2017 року:



Zoom Bleach Infiniter, розблокування лампи для 

відбілювання. Для усіх Zoom Philips Discus Dental. 

Гарантія. Zoom-bleach.com.ua

(063) 047-81-20

7200 грн

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

от 1900 $
 *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   



Большой ассортимент продукции Edenta
(боры, полиры, штифты, эндодонтия)

Теперь в Украине вы можете приобрести ЭНДОДОНТИЮ
Швейцарского качества фирмы Edenta

ООО «КАСКАД ДЕНТАЛ»
03179, г. Киев,  
ул. Ирпенская, 78-А

www.kaskad-dent.com.ua      |      admin@kaskad-dent.com.ua

044-501-17-02 
044-501-17-06

Интернет-магазин: www.edenta.in.ua





ЦИКЛ ВЕСЕННИХ СЕМИНАРОВ  
С МАСТЕР-КЛАССАМИ 2017

Приглашаем посетить курсы и программы повышения 
квалификации в области терапии, хирургии, ортопедии, 
имплантации, эстетических реставраций, пародонтологии, 
эндодонтии, ортодонтии и детской стоматологии.

Каждый семинар с мастер-классом! Практические занятия, обучение уникальным методикам, 
маленькие группы и открытое обсуждение изученного материала.

Условия участия, подробная информация и запись:
099-511-10-81, 097-940-40-39  
или на сайте www.pearl-stom.od.ua

Участники семинаров получат именные сертификаты. В стоимость обучения входят обеды и кофе-брейки.

/Pearlstom /public61893964

Мы в социальных сетях

3 марта СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОТБЕЛИВАНИЮ ЗУБОВ. Мастер-класс Лектор:  
Лев Оксана

4 марта СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ОРТОДОНТИЯ. Мастер-класс Лектор:  
Шпак Сергей

25 февраля Основы дентальной имплантации. Мастер-класс

26 февраля Сложные техники дентальной имплантации. Мастер-класс

1 апреля Синус-лифтинг. Практический семинар  
для хирургов-стоматологов. Мастер-класс

Лектор:  
Бабов Евгений

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
10 марта Эстетическая стоматология. Виниры.
11 марта Микропротезирование. Реконструкция зубов с помощью вкладок.
12 марта Протезирование на имплантатах.  Мастер-класс

Для врачей стоматологов  
всех специализаций
Обучение за рубежом в рамках образовательной  
программы Учебного Центра PearlStom

1-8 мая 2017 
КРУИЗ 

Одесса – Батуми – Одесса 
на комфортабельном теплоходе «Каунас Сивэйс»

НА ВОЛНАХ К УСПЕХУ  
В СТОМАТОЛОГИИ-2017 

Украина – Грузия  

Научно-практическая конференция: 
«От функциональной 

реабилитации  
к эстетике в стоматологии» 

Спешите регистрироваться!    
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

В рамках мероприятия:
 ) Семинары по терапии, эндодонтии, 

пародонтологии, имплантации, 
ортопедии, косметологии. 

 ) Развлекательная шоу-программа  
на борту корабля и в Грузии.

2-6 мая 2017 | Грузия 
отель DREAMLAND OASIS www.hoteloasis.ge

Международный симпозиум  
«Клеточная терапия  

и тканевая биоинженерия»

Звоните и регистрируйтесь!
На мастер-классах количество мест ограничено!

Организатор: Учебный центр PearlStom
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОДЕССА

17 марта ПЕРИИМПЛАНТИТ: профилактика, клиника, лечение. Мастер-класс

31 марта-2 апреля Пародонтологическая азбука. От А до Я. Мастер-класс

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Лектор:  
Чумакова Юлия

27 - 28 мая 
Конференция

Диагностика, планирование и подготовка больных  
к хирургическому лечению заболеваний пародонта. Мастер-класс

Лоскутные операции. Хирургические вмешательства
при заболеваниях пародонта. Мастер-класс

Лектор:  
Чумакова Юлия

Лектор:  
Бабов Евгений

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ



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

Дентальний рентген
з генератором постійного 
струму та бездротовим 
пультом керування
MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

4500* €

Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

Ціни індикативні станом на 01.02 і дійсні до 01.03.2017. Оплата у гривнях.

 СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОБЛЕМ

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

EAST EUROPEAN CONGRESS 
OF DENTAL IMPLANTATION

Художник – ДМИТРО МЕУШ
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вул. Пасічна 36, Львів, 79038, Україна
Тел.: +38 (032) 251 20 39
Тел.: +38 (099) 745 40 58
E-mail: implantcongress.ua@gmail.com
www.implantcongress.com

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Комплекс “Арена Львів” 
м. Львів, вул. Стрийська, 199 

БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
В ІМПЛАНТОЛОГІЇ

ТЕМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

20-22 КВІТНЯ 2017, ЛЬВІВ, УКРАЇНА

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ
Симпозіум імплантологів

Симпозіум лікарів-ортопедів та зубних техніків

Симпозіум пародонтологів, зубних гігієністів та асистентів стоматолога

Симпозіум молодих вчених та лікарів

Симпозіум Особливості місцевого та загального знеболення при проведенні дентальної 
імплантації. Невідкладні стани

Симпозіум Використання дентальної імплантації при реабілітації військовослужбовців в умовах 
сучасної війни

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕЄСТРАЦІЯ

ПЛАТИНОВИЙ СПОНСОР ЗОЛОТІ СПОНСОРИ



Полный цикл производства на заводе TROPHY (Франция)
Высокочастотные рентгены, 
не имеющие аналогов по 
радиационной безопасности 300 кГц

Сопутствующие товары: 

 - пленка D-Speed, E-Speed 

 - реактивы

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U - 60 кВ; I - 7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм
Дистанционный пульт

CS 2100 

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U – 60/70 кВ ; I – 4/7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм

CS 2200 

CS 2100 
CS 2200 

МОБИЛЬНЫЙ

044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11 

www.unident.com.ua

RVG 6100 

Высокие  диагностические 
возможности
27.03 пар л/мм

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Лучшая технология 
датчика, представленная  

на мировом рынке  
за последние 25 лет

Максимальная 
детализация 

изображения

Лучшее соотношение
цена/качество
Реальное разрешение - 14 пар л/мм

Реальное разрешение
более 20 пар л/мм

RVG 5100 

2600* €

3400* €

2100* €

2300* €

Акция!

*Акционные предложения 
**Оплата в гривнах по курсу
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более 20 пар л/мм
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Достижения Компании отмечены 
национальным рейтингом товаров и услуг

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВАШЕ ПРАВО»
ВАШ ПОМОЩНИК  

В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ

100% гарантия качества

 г. Киев 
ул. Спасская, 31Б, офис 308

 г. Одесса  
ул. Люстдорфская дорога, 140-А, офис 1201

www.vashepravo.com.ua

+380 (44) 33-111-20
+380 (96) 09-764-75

+380 (95) 83-148-86

 ) Компания «Ваше право», в лице руководителя  
Родыгиной Александры Александровны, имеет  
более чем 10-летний стаж работы по оказанию  
консультационных и юридических услуг в сфере 
здравоохранения, что обеспечивает нам солидный багаж опыта и знаний. Сотрудничество  
с нами является гарантом отсутствия неприятных последствий при проверках в будущем;

 ) Оказываем индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом особенностей его организации 
и специфики деятельности;

 ) Наши цены достаточно конкурентные и всегда соответствуют финансовым возможностям  
наших клиентов;

 ) Высокий уровень профессионализма и компетентности наших сотрудников всегда вызыва-
ет уважение со стороны клиентов, которые через широкий спектр нашей деятельности могут  
неоднократно в этом убедиться и оценить их работу;

 ) Прежде чем взять документы в работу, мы всегда проводим их предварительный анализ и делаем 
это совершенно бесплатно. Также бесплатно мы консультируем всех, у кого есть потребность  
в оперативной и квалифицированной поддержке;

 ) Предоставляем компетентную и профессиональную помощь в подготовке, оформлении,  
подаче и сопровождении всех необходимых документов;

 ) Ведем непрерывный и постоянный контроль за ситуацией по оформлению и движению  
документов до момента получения положительного результата;

 ) И даже после окончания всех работ, мы не разрываем отношений с нашими клиентами,  
всегда готовы оперативно отреагировать на все вызовы, успешно решить любые, даже самые  
неожиданные, проблемы. 

 ) Сотрудничество с нами позволит Вам уверенно двигаться вперед.

Почему выбирают нас?

Что мы можем Вам предложить:
Лицензия на медицинскую практику

Аккредитация медицинских учреждений

Подготовка годовой статистической 
отчетности

Подготовка документации по охране 
труда и пожарной безопасности

1
2
3

4

 j Круглосуточная поддержка
 j Многолетний опыт и 

квалифицированный персонал
 j Поможем получить и собрать  

все необходимые документы
 j Лучшие цены и бесплатные 

консультации
 j Высокое качество услуг

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
работая с нами?

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

ОТ 5000 ГРН



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

02095 г. Киев, 
ул. Срибнокильская 20,
м. Осокорки
www.periocenter.com.ua

PerioCenter.main@gmail.com

Диагностика  
заболеваний тканей 
пародонта

Лечение  
заболеваний тканей 
пародонта

Сотрудничество  
с врачами-стоматологами 
и стоматологическими 
клиниками

Обучение  
врачей и гигиенистов

Сотрудничество
 � Организация PerioCenter в других городах, налажива-

ние пародонтологического приема в Вашей клинике  
и партнерство с клиниками.

 � Основная идея организации PerioCenter в виде отдельно-
го бизнеса заключается в оказании очень узкого  спектра 
стоматологических услуг, консервативного лечения забо-
леваний тканей пародонта.

 � На территории PerioCenter работают только специалисты-
пародонтологи: врачи-пародонтологи и гигиенисты.

 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исклю-
чительно для ведения пародонтологического приёма.

 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стомато-
логическими клиниками не противоречит единому плану лечения.

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими 
специалистами проекта).

Обучение стоматологов
 � Обучение протоколам консервативного лечения заболе-

ваний тканей пародонта (мастер-классы, стажировки на 
рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими 
специалистами проекта).

 � Помощь организации диспансерного наблюдения.

Организация 
пародонтологического приема  
в вашей клинике

 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.

 � Протоколы ведения пациентов клиники на всех этапах лечения.

 � Тесное сотрудничество с врачами-стоматологами клиники.

 � Организация диспансерного наблюдения.

ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК




