
044-225-28-45
www.zircon.com.ua

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

Made
in Germany

UADENT

www.uadent.kiev.ua
044-225-28-45
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 440 грн

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Умови акц і ї  
клубної  картки  
на сайт і  
www.z i rcon .com.ua

ЗУБОТЕХНІЧНА 
Л АБОРАТОРІЯ

   «Компанія ДЕНТЕК ЛТД» тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

044-331-01-50 
067-321-77-14

 М/К – від 300 грн
 Циркон – від 1100 грн
 Інжекція – 300 грн

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Effect НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

.com

1-2/2016 044-573-97-73 СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ

(044) 501-12-31
(099) 628-28-31

www.dentalinfo.kiev.uaЕкономія 50% 

За умови купівлі продукції Alpha-Bio TEC на 2600 у.о. 
Оплата в грн за регулярною вартістю

Великий хірургічний набір
у подарунок!



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

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Супер скидка до 50%
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

  SIRONA INTEGO
Качество, на которое  
                можно положиться

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!
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Природные реставрации?  
                 Легко!

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит, состоящий из частиц субмикронного размера.

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный
микрогибридный композит (Microglass® II).

Charisma® Smart 

Charisma® Classic
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Продам касетний автоклав STATIM 5000S.  
Ціна: 15 000 грн.

067-794-43-41

Продам установку Gallant Pro з кріслом пацієнта ECO-19 
(Technodent, Італія) + компресор ТОРН-130 з осушувачем, 
аспіратор V250, автоклав MOON, світильник UNIFIX 4-H.

067-961-40-07

ТЕРМІНОВО ПРОДАМ
y Стомат.yустановкуySYNCRUSy(GNATUS,yБразилія).y

2008yр.в.,yнижняyподача,yнаy4yінструменти,yy
вyповністюyробочомуyстані.yЦіна:y32y500yгрн.

y Аквадистиляторy250Sy(TECNO-GAZ,yІталія).yПотуж-
ністьy580yВт,yпродуктивністьy4yл/год.yЦіна:y4000yгрн.

067-505-64-81

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

УКР-МЕДМАРКЕТ
г.yКиев,yy
тел:y044-590-15-00

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

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

Продам автоматичний пневмопрес для всіх видів 
термопластів. В роботі не був, резервне зберігання.  
Матеріали для стартової роботи додаю. Ціна 21 000 грн.

095-620-08-51

Продам базовий набір кераміки VITA VMK MASTER STANDARD 
SET. За розколіркою 3D-MASTER. Київ. Ціна 26 000 грн.

050-655-74-81

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання НОВЕ

Шланги до м/м BIEN-AIR, блок підсвічування до установки 
A-DEC Performer, касети до плівкових ортопантомографів, 
негатоскоп, плювальниці, тримач монітора та багато іншого.

050-383-14-71

Продам PRF-BOX і центрифугу для PRF.
Детальний опис і фото тут: 
http://cross-dental.com/products/16904076

067-140-90-90

Продам оригінальні керамічні тиглі DEGUSSA для ливарної уста-
новки відкритого полум'я, в наявності 14 шт. Vitablocs Mark 2 для 
Cerec 2 - 5 шт колір А1С, розмір I14 і 10 шт колір В 1С, розмір I12.

093-294-01-44

Розпродаж відбиткових ложок. Ціна 5-8 грн!
А також багато цікавого на сайті  
www.dental-group.com.ua

067-336-23-23

Продам власну розколірку VITA 3D-MASTER.
В роботі не використовувалася, ідеальний стан.
Ціна 3333 грн.

073-045-35-34

Продам майже нове стоматологічне крісло GNATUS 
(використовувалось кілька разів). 
Всі питання по телефону.

050-844-02-42

ПРОДАМ ● Запчастини та комплектуючі

Стільчик лікаря шукає стоматолога!

067-794-43-41

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання НОВЕ
Продам зуботехнічний мотор K-ERGOgrip  
з блоком управління K-Control TLC.

095-609-41-19

Продам обладнання для зуботехнічної та ливарної 
лабораторії: муфеля, піскоструминний апарат,  
електрополіровка, витяжна система.

067-442-12-13

Продається індукційний пристрій нагріву УНИ 2.0 МОДИС від 
АВЕРОН. Був в роботі кілька разів. Відчутна економія електро-
енергії. Незамінний в знімному протезуванні. Ціна: 3000 грн.

050-605-39-97

Продам вакуумний міксер VACUUM POWER MIXER PLUS фірми Whip 
Mix. Апарат обладнаний вібростоликом, в комплекті 3 колби, а та-
кож ущільнюючі гумки. Вакуум витягує без проблем на максимумі.

067-350-36-26 

Продам піч PROGRAMAT P90 (IVOCLAR) для випалу керамі-
ки в комплекті з вакуумною помпою. Ціна: 41 500 грн.

097-263-85-55

Продається піскоструминний апарат RENFERT BASIC 
CLASSIC б/в. Ціна: 20 350 грн.

097-263-85-55

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Стомат. установка GNATUS у відмінному стані, з новим скале-
ром і ендомотором, повністю реставрована вся пластмаса, 
перетягнена оббивка. Документи в порядку. Ціна: 36 600 грн.

096-706-02-91

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24

Редакційнаyполітика:yжурнал «Стоматологічніyоголошення».yСвідоцтвоyпроyреєстраціюyКВy16800-5472yвідy12.07.2010yПР.yПередплатнийyіндексy37476.y
Засновник:yКрижановськийyО.yМ.yy044-573-97-73.yНаклад-5000.yДрукyТОВy«Новийyдрук».yПідписаноyдоyдруку:y12.02.2016.

УКР-МЕДМАРКЕТ
г.yКиев,yy
тел:y044-590-15-00
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Продам б/в стоматологічні установки виробництва 
фірми ГАЛІТ.

068-958-74-94

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку  
СASTELLINI SKEMA-4 в гарному робочому стані.
Івано-Франківська обл. Всі подробиці за телефоном.

050-654-18-06

Продам скалер WOODPECKER UDS-K
В роботі майже НЕ використовувався.  
Подача води від установки.

098-718-63-23

Продаються: інтраоральна відеокамера,  
монітор 17'' та тримач монітора.
Все зроблено в Китаї.

050-383-14-71

Продам б/в стоматологічне електрокрісло  
для хірургічного прийому. В ідеальному стані.
Виробництво Швеція.

093-568-15-51

Виставковий зразок напольної установки R-DENT (Чехія). Пустер, 
м/м, 2-х канальний шланг на турбіну, слиновідсмоктувач, негатос-
коп, галогеновий освітлювач, компресор, система чистої води.

044-501-12-31

Продається стерилізатор повітряний ГП-20 (МІЗ-МА). 
Кількість полиць - 3 шт. Стерилізатор, як новий, був 
використаний кілька разів.

066-627-25-80, 096-268-08-28

Терміново продам безмасляний компресор GRANUM-70. 
Продуктивність 70 л/хв, ресивер 30 л, рівень шуму  
56-65 Дб, потужність 0,58 кВт, робочий тиск 6-8 Бар.

050-740-91-43, 063-262-97-80

Продам стоматологічну установку італійського вироб-
ника PENTA. Б/в 15 років, в гарному стані.

063-838-98-67

Продається P.R.F. центрифуга ISR85IT (ISRAIMPLANT, 
Ізраїль) в комплекті з пробірками - 100 шт, штативом -  
3 шт, комплектом забору крові та пробірками - 28 шт.

044-501-12-31

50
 гр

н
че

ре
з 

V
is

a/
M

as
te

rC
ar

d
 а

бо
 П

ри
ва

т
24

 і 
м

и 
оп

уб
лі

ку
єм

о 
йо

го
 в

 н
аш

ом
у 

ж
ур

на
лі

 і 
на

 с
ай

т
і

Ро
зм

іс
т

іт
ь 
ог

ол
ош

ен
ня

 н
а 

ZO
O

BL
E.

C
O

M
.U

A
, с

пл
ат

іт
ь 



8 9

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ Б\У 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

 Ð Бинокуляры: 0-180о

 Ð Вариоскоп. Моторизированная мульти-
фокусная линза с установкой рабочего 
расстояния 207-407 мм 

 Ð Бимсплиттер
 Ð Гарантия, постгарантийное обслуживание

 Ð Бинокуляры: 0-180о

 Ð Фокусное расстояние: f=250, 300 мм
 Ð 2 галогенные лампы 50 W
 Ð Увеличение: 6x - 40x

067-509-75-35 scopes.in.ua@gmail.com

10 000 $

9 000 $

Leica M695

Leica M655

Все микроскопы  
в отличном техническом 

состоянии, регулярно 
проходили гарантийное 

сервисное обслуживание

Перед поставкой, все 
системы микроскопов 

тщательно тестируются

Возможны различные 
варианты комплектации  

и видов крепления

Гарантия

Предоставляем 
послепродажное 

сервисное обслуживание

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

780 грн

1240 грн

1860 грн

1050 грн

1570 грн

290 грн

190 грн

от 30 грн

Продам цифровий панорамний рентген  
PAX-P&Р (VATECH, Корея).
Виставковий варіант зі Швейцарії. Скандальна ціна!

050-383-55-87, 067-240-06-07

Продам мікромотори: пневмо W&H E25B (Австрія), 
пневмо TOSI TX-9 (Китай), пневмо DENTALARE (США), 
електро CASTELLINI (Італія).

050-383-14-71

Продам DIPLOMAT LUX DL 210 (2005 р.в.) на 5 інструментiв  
(пустер, м/м, пневмовихiд - 2, скейлер), система чистої води, мiсце 
асистента - слиновідсмоктувач, пилосмок. Система КАТТАНI. 
050-665-45-00

Продаю б/в стоматологічне крісло TOMAS у робочому 
стані. Причина продажу - купив собі нові установки. 
Можливий торг.

050-333-07-49

Продам стільчик KaVo для лікаря-стоматолога.

067-794-43-41

Терміново продам: мобік з вбудованим компресором, 
світлодіодну лампу ВУДПЕКЕР, фотополімерну лампу ДЕГУ-
ЛАЙТ, У/Ф бокс + дві запасні лампи, діатермокоагулятор.

066-716-72-72

Продаються б/в мобільна установка з компресором: мікро-
мотор, турбінний пневмовихід М4, пустер в/п, система чи-
стої води, компресор масляний, безшумний, з фільтрацією. 

067-934-89-18, 050-383-14-71

Продам високочастотний портативний дентальний 
рентген-апарат REXTAR LCD.

066-328-11-61

Продається б/в стоматологічний безмасляний 
компресор КСТ190 виробництва КAESER DENTAL 
(Німеччина). Рік випуску - 1995. Київ.

050-383-14-71

Продається автоклав GETINGE K7 + клас B.
Рік випуску 2011. Камера 25 л. Ціна: 55 000 грн.

067-794-43-41

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в
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Високоякісний та недорогий    
стоматологічний інструментарій  
з Білорусі

ВЕСЬ АСОРТИМЕНТ 
НА СКЛАДІ +38 (061) 233-75-99

+38 (061) 270-08-88
www.dentaldepo.com.ua

Шестигранна
форма тримача

Офіційний дистриб'ютор в Україні
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З/т лабораторія YAMAMOTO-LAB (Київ) шукає ДОСВІДЧЕНОГО 
кераміста. Відмінні умови, навчання в Україні та за кордоном. 
Співпраця з кращими стоматологами та лекторами.

044-229-61-30, 044-507-2184

У стоматологію м. Вишгород потрібен стоматолог на за-
гальний прийом. Контактна особа: Лариса Володимирівна

097-480-25-54, 044-229-01-28

www.vashepravo.org.ua
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 89, офис 6

(095) 831 48 86
 (096) 097 64 75
(044) 331 11 20

Оформлення документів
та отримання ліцензії
на медичну практику

Продам медичний автоклав AXYIA 6.0 (Італія),  
2008 року випуску. В експлуатації 1 рік. 
У дуже хороому стані. Ціна: 30 000 грн.

050-333-07-49

Продам б/в апарат VECTOR. Привезений з Німеччини. 
Повністю робочий. Забирати у Києві. Ціна: 22 129 грн.

063-335-77-08

Продам автоклав TUTTNAUER ELARA 10. Клас В.
Рік віпуску - 2010. Об’єм камери 24 л. Ціна: 50 000 грн.

067-794-43-41

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам стомат. установку ULTRADENT. Робоча. Крісло пе-
решивалось у жовтні. Турбіна з світлом та без, м/м KAVO, 
пустер, інжекторний слиновідсмоктувач. Світильник FARO.

050-602-98-87

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
ХАРКОВА ЗАПРОШУЄ

НА РОБОТУ ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА.
Повна зайнятість.  

Можливе працевлаштування.y

057-755-30-87
093-360-44-99

Стоматологічній клініці «МЕДЕК» (Київ, Голосіївський 
р-н, метро «Васильківська») потрібен стоматолог.  
Стаж роботи не менше 2-х років.

093-34-94-541

Запрошуємо до співпраці стоматолога-терапевта. Вимоги: вища 
освіта, ДР більше 5 років. Умови роботи: сучасне обладнання, 
позмінний графік, офіційне працевлаштування, з/п ставка + %.

097-004-00-50

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

www.all-dent.com.ua

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click

www.al l-dent.com.ua

Сделано в Юж. Корее

www.all-dent.com.ua

Ортопедия совместима со всеми 
КОРЕЙСКИМИ имплантатами!

Прямой
абатмент

Формирователь
десны

Трансферы

от 55 $

Дентальные имплантаты 
NeoBiotech

(073) 466 9308
(063) 439 9459

Прием заказов,  

консультации:

*Оплата в гривнах

18 $ (12 ниток)

шовный материал

40 $ 14 $ 22 $

80 $

140 $

Костная ловушка

180 $

Угловые
абатменты
15 о и 25 о

48 $

Временный 
абатмент

22 $

Аналог
имплантата

7 $

Ультразвуковой 
хирургический 

аппарат

2580 $

В нашем магазине Вы также найдете продукцию 
таких всемирно известных брендов

Титановая мембрана Титановая сетка
80 $
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На постійну роботу потрібні: стоматолог-ортопед та стома-
толог-хірург (Київ, р-н Відрадний, Троєщина, ДР не менше 3-х 
років), санітарка (на Відрадний). 

067-466-08-85

Зубний технік з Одеси запрошує до співпраці.
Виготовлення м/к конструкцій (IVOCLAR INLINE), знім-
ні протези (акрил). Якість і терміни гарантую.

097-279-06-74, 099-557-84-19

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

 Оптимальная цена
 Оптимальные сроки
 Высокое качество

410 грн
КАРКАС

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ
АБАТМЕНТ

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

5-ая единица
в подарок!Суббота – 

рабочий день

575 грн

БОКС ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

 Ð Индивидуальные габариты 
(замеры под заказчика)

 Ð Различное освещение 
(светильник, светодиодная 
лента, лампа накаливания)

 Ð Легкое обслуживание 
 Ð Возможность подключения 

пылесоса и изготовления 
стола

096-265-47-46, 093-132-56-55

1 950 грн 

МАстерская
Дентальной
ЭСТетики

067-744-29-01 
063-377-11-56

ВСЕ ВИДЫ 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!
Работайте с лучшими!

В КЛІНІКУ СУЧАСНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ ПОТРІБНІ  

ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ  
ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

(заробітна плата 40-50%), 
м.yКиївy(ст.yметроy«Дарниця»).y

067-26-000-92

В стомат. клініку Полтави потрібен зубний технік. ДР від 3-х 
років. Володіння технологією виготовлення м/к, та бюгель-
них протезів. Прагнення розвитку й вдосконалення.

066-979-01-28

Фрезерний центр К-Оптимус (Київ) виготовляє 
тимчасові пластмасові коронки тривалого носіння. 
Тимчасова пластмасова коронка - 150 грн!

099-104-58-39

Виготовлення нейлонових зубних протезів. Матеріал VERTEX, 
ACETAL (розколірка VITA). Кур'єрська доставка по Києву. Від-
правка «Новою Поштою». Оптимальні терміни виготовлення.

063-236-26-31, 095-575-17-96

З/т лабораторія VIKTORIA (Київ) пропонує м/к від 300 грн 
(Noritake, Duceram KISS, Ivoсlar). Знімне: акриловий протез - 700 
грн, нейлоновий - 900 грн, бюгель - 1500 грн, ацетал - 1500 грн. 

067-969-82-99

Виготовимо м/к, м/п, вкладки, прес-кераміку, циркон, коронки 
з опорою на імплантат, нейлонові, акрилові і бюгельні протези. 
12-річний ДР з усією Україною, по Києву кур'єр. Нас рекомендують!

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

Команда професіоналів запрошує до співпраці. М/к 
від 300 грн, м/к на імплантатах від 500 грн, ц/к від 1100 
грн. З/т лабораторія «Ефект». Київ, метро «Шулявська».

044-331-01-50, 067-321-77-14

Пресовка нейлонових зубних протезів (для техніків). 
300 грн. Вчасно та якісно. Кур'єр по Киеву.  
Відправка «Новою Поштою» по Україні.

093-880-73-99

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматоло-
гічні наконечники, мікромотори, скалери, фотополі-
мерні лампи. Звертайтеся! Спробуємо допомогти!

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

Ортопантомограма, КТ зубів в Києві на Позняках. Томограф 
PHT-6500 (Vatech, Корея). З 8.00 до 21.00, без вихідних,  
вул. А. Ахматової, 14-А, www.lumident.kiev.ua.

044-383-22-88, 044-572-00-08

Створення фотореклами вашої клініки для соціальних мереж, 
сайтів та журналів. Інтер'єрна, 3D панорамна та екстер'єрна 
професійна фотозйомка. Портфоліо стоматолога.

063-239-06-58

Діюча стоматологія 56 кв.м. Повністю укомплектована + ві-
зіограф. Фасадні вікна, окремий вхід, два лікарські кабінети,  
приймальня, санвузол, кімната персоналу + ще кімнатка. Київ. 

066-517-13-24

Повний спектр зуботехнічних робіт  
(ВСЕ за винятком ортодонтії). 
Працюю виключно зі стоматологами Київа.

067-745-63-00
СЕРВІС / РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

ДІЛОВІ КОНТАКТИ

ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

ПРОДАМ СТОМАТ. КЛІНІКУ/КАБІНЕТ

Стомат. клініка в Києві на вул. Жилянській. 115 кв. м, в оренді. Фасад-
ний вхід. Парковка. Три окремих крісла. Нове обладнання та меблі. 
Підвальне приміщення. Ренген-візіограф. Кваліфіковані фахівці. 

067-441-67-99

Київ, Оболонська набережна. Здається в оренду по-
змінно стомат. крісло, окремий кабінет у діючій кліні-
ці. Все необхідне для роботи. Оплата за домовленістю.

097-060-82-82

Здам в оренду стомат кабінет у Києві в працюючій 
клініці біля метро «Лук'янівська».

050-782-45-65

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

ПРОДАМ СТОМАТ. КЛІНІКУ/КАБІНЕТ

В успішну клініку Києва потрібен хірург-імплантолог. Пацієн-
тами забезпечуємо. Обов'язкова висока кваліфікація фахів-
ців, досвід роботи не менше 5 років.  Гідна оплата праці.

098-307-00-14

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ
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Лікарі-стоматологи ортопед та хірург візьмуть в орен-
ду стоматологічний кабінет з хорошим ремонтом.
Локація: Київ, метро «Позняки-Осокорки».

068-123-94-17

Здається стомат. кабінет в р-ні Солом'янської площі в Києві. 
Оренда позмінно. Вартість 390 грн/зміна (6 годин). Погодин-
но 220 грн/3 год (мін. 3 год). Працевлаштування. Парковка.

068-322-14-91

Стомат. кабінет в новій клініці в р-ні Дарницького вокзалу (Київ) 
в фасадному будинку по вул. Бориспільська. Зручна розв'язка. 
Все необхідне, стерилізація і рентген знімки (візіограф).

067-441-67-99

Здам в оренду кабінет. Офісна будівля, стелі 3,1 м. Нове 
обладнання. Рентген-обладнання. Стерилізація і послуги 
адміністратора вкл. у вартість. Київ, метро «Палац Україна».

067-401-36-05

У новій клініці здається в оренду кабінет. Київ, р-н 
Куренівка.  400 грн зміна. Детальніше про клініку на 
сайті www.identis.com.ua.

093-193-66-81

Здам в оренду стіл в з/т лабораторії. Київ, метро «Академміс-
течко». У лабораторії власне литво. Всі умови для виготов-
лення знімних та незнімних протезів. 

093-674-93-33

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

ЗДАМ В ОРЕНДУ ЗУБОТЕХНІЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ

067-244-35-42

Зеркала с родиевым покрытием  
для работы с оптикой и микроскопом
Зеркала с серебренным покрытием  
для работы с плохим освещением

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

НАКОНЕЧНИКОВ

+38-050-622-55-16
+38-098-44-888-63
w w w . l u m s . c o m . u a

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?

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

від

  8 470 €

Seliga Microscopes – стоматологічні 
та медичні мікроскопи SmartOPTIC,   
лупи та оптичне обладнання.

Імплантати
Переключення платформи

Абатменти
Обернена коронка. 
Увігнутий профіль

1
2

З'єднання
Внутрішній шестигранник.  
Однаковий для всіх  

імплантатів Ø 3.30 - Ø 6 мм

3

Розрахунок в гривнях по комерційному курсу на день оплати

Акція! 
При купівлі  
25 імплантатів 
набір інструментів 
Compact Kit   
        в подарунок!

Акція! 330 €

ТОВ «ІВОДЕНТ» м. Iвано-Франкiвськ, вул. Курінного Чорноти, 2
тел. +38 (0342) 522-64-4, 731-47-0, тел./факс: +38 (0342) 55-94-55
моб. тел. +38 (067) 344-10-20, +38 (099) 11-12-132
e-mail: info@ivodent.com.ua

87 $

55 $

77 $

ІМПЛАНТОЛОГІЯ:  
БАЗОВИЙ КУРС

Майстер-клас проводить ГРЕШКО І.І.
практикуючий лікар-стоматолог,  

член Асоціації імплантологів України 

Запис по тел. +38 098 636-93-92

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Більше акцій на сайті  

www.ivodent.com.ua

Здам в оренду стомат. кабінет в новій клініці, з новим обладнан-
ням в центрі Києва. Фасадне приміщення, зручні під'їзні шляхи. 
Все необхідне для роботи, в т.ч. рентген-знімки з візіографом.

098-220-05-05

Здається в довгострокову оренду кабінет в стомато-
логічній клініці біля метро «Поштова площа» в Києві.  
В наявності рентген-апарат, стерилізатор, автоклав.

050-994-21-12, 044-599-45-36

м.yКиїв,y
МетроyОсокорки
вул.yСрібнокільська,y20
(044) 570-97-77

3D ДІАГНОСТИКА
PlanmecayPromaxy3D

від 250 грн.
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Решение окклюзионных проблем с помощью 
лицевой дуги и артикулятора при ежедневной  
работе клиники и лаборатории

Практическая часть – 
лабораторные этапы:

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

14 мая 2016 г. Киев

Лекционная часть:

 / Вопросы артикуляции

 / Способы регистрации 
движений ВНЧС

 / Сравнение различных 
систем артикуляторов

 / Аналоговые и цифровые 
системы в диагностике

 / Решение окклюзионных 
проблем, связанных  
с взаимодействием вра-
ча и зубного техника

Практическая часть – 
клинические этапы:

 / Регистрация окклюзии с 
помощью лицевой дуги

 / Индивидуальная реги-
страция динамических 
параметров ВНЧС

 / Скользящая направляю-
щая – релаксация мышц

 / Регистрация централь-
ного соотношения и 
центральной окклюзии

 / Перенос данных реги-
страции прикуса с лице-
вой дуги в артикулятор

 / Сравнение положения 
моделей в артикуляторе с 
лицевой дугой и без – как 
гипсовать модели в  арти-
кулятор без лицевой дуги

 / Почему окклюзия в 
артикуляторе всегда 
кажется правильной,  
а в полости рта нам  
приходится ее  коррек-
тировать из-за слишком 
большой  высоты 
коронок?

 / Анализ первого 
контакта на моделях в 
артикуляторе

 / Коррекция моделей для 
оптимальной окклюзии 
вкладок/накладок, 
коронок и мостовидных 
протезов в полости рта

Компания «Дентек ЛТД»

044-498-28-51  
067-935-22-11
063-463-55-73
www.dentek.com.ua
 dentek@i.ua

Телефоны 
для регистрации:



320 + 20 +

110 + 10 +

www.dentalinfo.kiev.ua
E-mail: ifl@voliacable.com

Украина, 03039, г. Киев,
пр. Голосеевский, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

Акция от Альфа-Био ТЕК

Доступное оригинальное качество!

При покупке* 4 титановых абатментов одной серии – 1 в подарок!

При покупке* 10 титановых абатментов одной серии – 3 в подарок!

При покупке* 10 имплантатов одной серии  – 10 абатментов и 1 имплантат в подарок!

При покупке* 20 имплантатов одной серии  – 20 абатментов и 3 имплантата в подарок!

*Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

И ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! Мы снизили регулярные цены на имплантаты!  
Теперь SPI/NICE – 100$,   ICE/ARRC/ARRP – 85$,   DFI – 80$,   ATID – 70$!

+ 310
4 + 1

Акция действительна до победы над контрафактом!

W W W . U K R M E D - D E N T A L . C O M

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, www.ukrmed-dental.com

Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

від 2500 $

280 $ 190 $

Chirana TG 656 Easy

ТУРБІННИЙ
НАКОНЕЧНИК, 
КНОПКА, 5-СПРЕЙ

110
 
€

АВТОКЛАВ,  
КЛАС В, 18 и 23 л

ПАКУВАЛЬНА 
МАШИНА 
KDF-500

АКВАДИСТИЛЯТОР 
KDZ-4000

Дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

від 4900* €
Гарантія 2 роки     *Дентальний рентген + Радіовізіограф

НАЙНИЖЧА ЦІНА



Официальный дистрибьютор компании FONA в Украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, (050) 351-69-63, (050) 445-42-05
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

Система верхней  
или нижней подачи 
инструментов  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � Система клапанов «Baustein» 
(Sirona, Germany) на всех 
установках нового поколения!!!

 � Единый переключатель подачи 
воды, воздуха и питания

 � Мягкая обивка кресла (опция )

Цены индикативные. Оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 4200

цена

от   $ 7515

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

Новейшие разработки FONA s.r.o.
(концерн SIRONA)

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

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

www.med-technika.com



ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, пр-т Победы, 61/2 
044-503-33-24,  
067-447-16-32

WWW. LHBDENT.COM.UA
LHBMAG@UKR.NET

Цвет BL( Блич )

Акриловые зубы



www.dlux.biz

(057) 756-8-000
(095) 056-056-9
(067) 119-119-8

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 5000 наименований)

2.	Возможность сделать заказ по телефонам 
057-756-8-000, 095-056-056-9, 067-119-119-8

3.	При заказе до 12.00 часов – отправка  
товара сегодня, при заказе после 12.00 
часов – отправка на следующий день  
(суббота, воскресенье – выходной)

4.	Гибкие условия доставки при заказе от 1000 грн

5.	Наложенный платеж

6.	Наличие сервисного центра, осуществля-
ющего гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

У НАС ВСЁ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ



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

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

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

Сопутствующие товары: 

 - пленка D-Speed, E-Speed 

 - реактивы

CS 2100 

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 

2900 €
Оплата в гривнах по курсу

Акция!



W W W . U K R M E D - D E N T A L . C O M

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, www.ukrmed-dental.com

  Потужний обертовий момент  
(50 Нсм) 

  Широкий діапазон швидкостей

  Легкий і компактний мікромотор

  LED підсвітка  
(більше 32.000 Люкс)

  Висока надійність  
і тривалий термін служби

  Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

  Система калібровки наконечника



ПЕРВЫЙ задокументированный  
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 1963 года

Наряду с непрерывным развитием,  

мы гарантируем немецкое качество  

по доступным ценам, что делает систему 

IMPLA одной из лучших в данной сфере. 

Используется более чем в 100 странах мира.

Мы также предлагаем большой ассортимент 

продукции, материалов и оборудования  

для врачей-стоматологов и зуботехнических 

лабораторий. Будем рады сотрудничеству с Вами!

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

SPRINT DENTAL UKRAINE

Имплантант

Мини-имплантаты

95  €
45  €

Акция!

2 апреля 2016 года, суббота
г. Харьков,  

Premier Palace Hotel Kharkiv 
Начало в 10.00

БЕСПЛАТНО  
(по предварительному звонку)

Фредди Зеленер 
магистр наук в области

имплантологии, Берлин/Германия

+38 (067) 968 45 72
+38 (050) 634 30 41

Свяжитесь с нами: 

SPRINT DENTAL UKRAINE
Харьков, ул. Зерновая, 6/200

ukraine@sprint-dental.company
www.schuetz-dental.de

Приглашаем имплантологов и ортопедов 
на встречу «ИМПЛАНТОЛОГИЯ ОТ А ДО Я»

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: office@galit.te.ua; www.galit.te.ua

*Кількість акційних приладів обмежена

Спеціальна пропозиція:

www.duerr.de

3190 Євро4190 ЄВРО




