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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

www.dlux.biz

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

www.dentalinfo.kiev.ua

детальніше на с. 12

Знижки до 50%

При купівлі 30 імплантатів  
розширений хірургічний набір 

зі знижкою 80%
«Компанія ДЕНТЕК ЛТД»          тел./факс: 044-498-28-51       www.dentek.com.ua

Літня СУПЕР-АКЦІЯ 
від компанії Alpha-Bio tec

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.: (044) 537-38-78, 458-47-60 
моб. тел: (050) 351-69-63    popoff@ukmed-dental.com

Просто кращий!

вiд 210 000 грн



КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР
Эксклюзивный представитель emS в Украине

СтоматологичеСкая уСтановка

SIrona С8+
Выбор С8+ гарантирует Вам
полную технологическую
гибкость на долгие годы

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

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700

Air-Flow Master

Идеальные прИборы для надежного 
прохожденИя И точного ИзмеренИя  
длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным  
апекс-локатором
12 программ

(Франция)

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!ОсТЕРЕгайТЕсь ПОДДЕЛКИ!
ПОКуПайТЕ ТОЛьКО у ОфИцИаЛьНОгО ДИЛЕРа

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная КомПлеКтация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 СтульчиКа

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО
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УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам зуботехнічній компресор (антикваріат)  
в робочому стані.
093-513-00-70

Продам зуботехнічний пароструминний апарат Reitel.

063-411-36-95

Продається зуботехнічна пічка DEKEMA Austromat 
3001 для випалу кераміки.

063-411-36-95

Продам CAD/CAM для фрезерування циркону. Готовий к-т: 
фрезер DeguDent Cercon Brain Expert, сканер Cercon Eye, піч,  
компресор, окремий осушувач повітря. стан фрезера - 5% зносу.
063-411-36-95

Продам апарат для водневої пайки Hydromat Jaschka 
Dental. Температура полум'я регулюється до 3000 °с.  
Дуже тонка насадка для філігранної роботи з пайкою.
063-411-36-95

Продам компактну ливарну установку Reitel Induret  
у відмінному стані. Є тиглі та імпортні стрижні, 
зносостійкі. ціна: 70000 грн. Торг.
068-869-35-69

Продається повний комплект обладнання для 
сканування з подальшим фрезеруванням  
та спіканням від DeguDent. ціна скандальна!
067-321-15-82

Продам зуботехнічну піч TERMODENT-05 без пробігу.

093-956-81-69

Продам б/в піскоструминний зуботехнічний апарат 
3M ESPE ROCATECTOR в хорошому стані.

096-692-04-32, 095-201-40-55

Продам піндекс «цайзер» (Німеччина). Повний набір + 300 цокольних 
пластин та 30 багаторазових пристосувань з магнітами і багаторазо-
вими штифтами, для виготовлення вогнетривких розбірних моделей.
066-755-34-31

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продам б/в дентальний компресор DK-50 2V (ЕKОМ, 
словаччина) після капремонту.
Продуктивність 120 л/хв. Ресивер 24 л.
050-312-36-60

Продаю автоклав «Аксія 6.0» (Італія, 2006 р.в.)  
у відмінному стані. 
Чотири режими. Харків.
067-298-95-90

Продам укомплектовану стоматологічну  
установку «ЄВРОДЕНТ» з кріслом.
Робочий стан, з документами. самовівіз. Львів.
067-303-43-33

Продається укомплектована стоматологічна 
установка сHIRADENT BH з кріслом.
стан робочий. самовивіз. Львів.
067-303-43-33

В зв’язку з покупкою автоклава продам сухожарову 
шафу ТАU 2000 (Італія) 2008 р.в. 
стан відмінний, в роботі була не довго.
050-312-36-60

Продається б/в плівковий ортопантомограф з цефалос-
татом CRANEX EXCEL CEPH (Soredex, Фінляндія) 2009 р.в.  
В експлуатації 2 роки. Технічна документація в наявності. Київ
050-334-47-45, 050-334-47-54

Продам дві стоматологічні установки  
«ГРАНУМ Тс - 6830» в робочому стані (можна окремо).  
Базова комплектація. Установкам по 2,5 роки.
096-263-97-00, 066-686-02-68, 044-274-90-70

Продається стоматологічна установка  
MELORIN 3000T (Іран).
В наявності широкий спектр додаткових опцій.
050-383-14-71, 067-934-89-18

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

ПРодається дентальний 
КоМПРесоР еКоМ дК-50 Плюс 

(словаччина)
з шумопоглинаючою шафою.  

Продуктивність 70 л/хв. Об'єм ресивера 25 л.

067-406-10-93, 093-023-16-60
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Продам стоматологічну установку OMS PUNTO  
та DIPLOMAT LUX DL210.
050-677-17-87

АКційНА пропозиція!!!
при купівлі 30 імплантатів
розширений хірургічний набір

зі знижкою 80%

099-299-01-64, 097-925-23-84

www.priden.com.ua 3000 грн

1050 грн

Брекеты SinOrtho Керамические
брекет-системы

Широкий выбор
       наконечников TOSI

от 250 грн
от 70 грн

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам лампу для кабінетного відбілювання зубів  
зі штативом.
Використовувалася дуже мало, стан відмінний.
067-564-44-28

Продається б/в мобільна стомат. установка з компресором. 
Мікромотор, турбінний пневмовихід М4, пустер в/п, система 
чистої води, масляний безшумний компресор з фільтрацією.
050-383-14-71, 067-934-89-18

Продам крісло стоматологічне CEDIME DAKOTA 
(Іспанія). Управління гідравлічною ножною педаллю 
та кнопками на спинці крісла. Київ
050-383-14-71, 067-934-89-18

Продам б/в стоматологічну установку  
CASTELLINI в ідеальному стані.
ціна договірна.
050-383-55-87

Продам інтраоральний содоструйний апарат 
виробництва Китай.

067-564-44-28

Продам стоматологічну установку «ХІРАДЕНТ»  
у відмінному робочому стані.
Івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам б/в панорамний рентген-апарат 
«ПЛАНМЕКА».
Можна на запчастини.
067-564-44-28

Продам стоматологічну установку виробництва 
АМРсО (сША) у відмінному робочому стані.  
Всі подробиці за телефоном. Івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продається б/в безмасляний компресор  
«ЕКОМ ДK-50 ПЛЮс» (словаччина).  
Продуктивність 70 л/хв. Об'єм ресивера 24 л. Київ.
050-383-14-71

80 000 грн*Цена  
с креслом

ЕВРОпЕйСКИй пРОдуКТ 
ВыСОКОгО КАчЕСТВА

STOMADENT

Возможна рассрочка  
от 4800 грн 
в месяц

Контактные телефоны: 
+38 (067) 353-11-73

+38 (050) 939-98-29
+38 (0352) 40-02-80

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

*Цена актуальна при курсе Евро на момент публикации
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Продам сухожарову шафу  
ТАU STERIL 2000 (20 л).
063-232-09-53

Компресори
беЗМаслянi 
МалошУМнi 

 Зроблено в Україні

 сертифікат УкрсеПРо

ТОВ «Дентал Техніка» Україна, м. Харків
тел/факс (057) 719 41 27,  (050) 32 55 44 9,  (097) 0 66 88 66

e-mail: dentaltechnika@mail.ua
www.dental-technika.com.ua

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-лоКатоРЫ

ооо «дельта»

044-221-30-37, 050-310-23-20

«delta»
«delta neW»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам б/в апарат для пародонтології VECTOR.
Відмінний стан, паронаконечник. 
Після повного сервісу на "Галіті".
068-346-75-85

Продам мобільну стомат. установку PROBADENT 402 (Ні-
меччина): пустер в/п, мікромотор FARO (словаччина), тур-
бінний вихід М4, п`єзоскейлер EMS, система чистої води.
050-383-14-71

Продам фотоапарат для дентальної фотографії 
DentalCamera Nikon Coolpix 8700.

063-411-36-95

Продам капсольміксер для стоматологічних 
матеріалів SILVER MIX 90,  
з документами, в упаковці.
096-692-04-32, 095-201-40-55

Продам б/в дистилятор води  
Aquadist (Euronda, Італія).

050-634-88-55

Продам горизонтальну б/в помпу  
Durr Dental (Німеччина)  
на 2-3 стоматологічні установки.
050-634-88-55

Продаються стоматологічні установки  
Azimut 200А, 200В, 300А, 300В.

050-634-88-55

Продам безтіньовий світильник  
MEDILUX 4HF (4 х 58 Вт).

063-232-09-53

Продам б/в автоклав Melag Vacuclav 31B.  
Відмінний стан, фракційний вакуум, 4 програми,  
тест «Бові Діка», вакуум тест.
096-692-04-32, 095-201-40-55

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@ukmed-dental.com

Всі ціни є дійсними на 26.06.2014

w w w . u k r m e d - d e n t a l . c o m

від   133 000 грн

від   115 000 грн

Chirana CHEESE Lift

Chirana CHEESE Easy
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ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

 зуботехническая печь 
Dentsply Multimat 99 с помпой 

9500 грн.
 установка литейная  
индукционная Galloni Fusus 72  
20 000 грн.
 зуботехнический фрезер
Sirona InLab в комплекте со 
сканером Инэос ПК InLab 3.88 
100 000 грн. и другое

Продажа зуботехничеСкого 
оборудования б/у

Відливаю каркаси, кламери, зубні протези  
з термопластів. 8 років роботи в цій області. 
Працюю по Україні та Росії. Якісно та швидко.
066-831-59-71

Широкий спектр зуботехнічних робіт.  
Вчасно, якісно, з гарантією.
067-321-77-14, 093-880-73-99

стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ви-
сокоякісного литва под м/к, м/п та бюгелі. Вартість відливкі під 
кераміку - 15 грн., під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.
095-420-91-78

Зубний технік шукає стоматолога для співпраці. 
Якісне виконання у короткі терміни. Київ та область 
(Києво-святошинський р-н).
066-709-93-64

Зуботехнічна лабораторія PROFIESTETIK приймає замовлення на 
виготовлення ортопедичних конструкцій будь-якої складності. 
На перші пробні роботи знижка 15%. Працюємо з усією Україною.
050-974-54-49, 093-428-87-26

Зуботехнічна лабораторія HELIOS (Луганськ) пропонує співпрацю 
стоматологам та стоматклінікам. Якісне, своєчасне виконання ро-
біт. Індивідуальний підхід. сучасне обладнання та матеріали.
050-834-91-98

Виготовляємо естетичні нейлонові зубні протези  
з відбитка в найкоротші терміни. 
Працюємо по Києву, а також по всій Україні.
068-747-90-86, 063-265-74-45

Пропоную пресування знімніх зубних протезів 
напівжорсткимі матеріалами  
«АКРОН» та «ВІТАПЛЕКс» - 270 грн без обробки.
097-232-62-38

Всі види зуботехнічних робіт (крім ортодонтії ).  
Тільки Київ!

067-745-63-00

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

м. Київ, 
Метро осокорки
вул. срібнокільська, 20

044-570-97-77

3D ДіагНОсТИКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

Пропоную співпрацю лікарям-стоматологам  
з виготовлення м/к. Київ.
096-261-56-26

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

ООО “литхромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

уРа!



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

Украина, 03039 г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

С момента выпуска в 2003 году, SPI продолжает оставаться одним 
из незаменимых инструментов имплантологов.

По сей день качество и точность имплантата SPI продолжают  
восхищать, а его применение гарантирует превосходную первич-
ную стабильность, легкую установку и возможность изменения  
направления введения в процессе имплантации.

Эксперты и врачи единодушно признают SPI «самым эргономич-
ным, универсальным и удобным в применении имплантатом».

"самый
эргономичный,
универсальный
и удобный
в применении
имплантат"

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

Украина, 03039 г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 18 000 грн* (1 500$) 
Вы получаете в подарок базовый набор 
хирургических инструментов в боксе  
для хранения и стерилизации  
стоимостью 7 970 грн* (664$)

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 31 200 грн* (2 600$) 
Вы получаете в подарок расширенный набор 
хирургических инструментов в обновленном 
боксе для хранения и стерилизации  
стоимостью 15 600 грн* (1 300$)

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 21 600 грн* (1 800$) 

Вы получаете в подарок компьютерную  
программу 3D визуализации планов лечения  

DentalMaster стоимостью 10 320 грн* (860$)

*Указанные цены актуальны при курсе 1 USD = 12 грн
При существенном отклонении курса цены могут изменяться

**Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

Количество подарочной продукции ограничено!

Летняя СУПЕР-АКЦИЯ 
от компании Alpha-Bio tec

Срок действия только с 20.06.2014 до 20.08.2014!

12
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Здам в оренду стомат. кабінет в Києві  
(ст. м. "Палац Україна"). Обладнання у відмінному стані,  
є рентген - прицільний з візіографом, панорамний та КТ 3D.

067-401-36-05

Зубний технік шукає роботу.  
Згоден на переїзд в будь-який регіон України.
066-794-26-36

Здам стомат. кабінет у новій клініці в районі Дарницького заліз-
ничного вокзалу. Є все необхідне, стерилізація та рентген, знімки 
(візіограф) включені у вартість. Можлива погодинна оренда
067-441-67-99

У стоматологічну клініку потрібен лікар-рентгенолог та рентген-
лаборант (можна без ДР). Комп'ютерний томограф  МORITA 
VERAVIEWEPOCS 3D (2012 г.в.). Київ, ст. метро "Палац Україна".
067-401-36-05

Здається стоматологічний кабінет у районі солом'янської 
площі (Київ). Погодинна та позмінна оренда. Можливі 
працевлаштування та оренда додаткового обладнання. 
068-322-14-91

стоматологічна клініка в Києві здає в оренду стоматоло-
гічні кабінети. Нове обладнання, цифровий ортопанто-
мограф, радіовізіограф, дентальний мікроскоп.
050-410-36-70

Робота в стоМатології • Резюме

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

в діючоМУ стоМатологічноМУ 
Кабінеті Здається  

в оРендУ КРісло 
м. Хмельницький.

067-992-91-55

ПРиватній стоМатології  
біля ст. МетРо «оболонь» (Київ)  

ПотРібен ліКаР-стоМатолог 
Загального ПРийоМУ.  
Стаж роботи не менше 5 років.

        Всі питання за тел. 067-441-72-71
                                   044-485-07-57

ЗдаМ в оРендУ стоМатологічне КРісло 
в приватному стоматологічному кабінеті, який 

знаходиться в поліклініці на Оболоні  
(вул. Лайоша Гавро, 26). Для оренди пропоную 

другу зміну, час роботи з 16.30. 

        Всі питання за тел. 067-441-72-71
                                   044-485-07-57

Робота в стоМатології • вакансії

В приватну стоматологію м. Павлоград (Дніпропетровська область) 
потрібен зубний технік. спеціалізація: металокерамічні конструкції, без-
металовая кераміка, протезування на імплантатах. Великий обсяг робіт.
066-444-73-41, 099-177-64-07

в КлініКУ сУчасної стоМатології 
ПотРібні ліКаРі  

Загального ПРофілю 
Заробітна плата 40-50%. 

м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

стоматологічна клініка в Києві  
(р-н Оболонь, ст. метро "Мінська") шукає ортодонта. 
Досвід роботи від 5 років.

Для роботи в новому медичному центрі терміново по-
трібен стоматолог-хірург (Київ, Поділ, 2 хвилини від  
ст. метро "Контрактова площа"). стаж роботи не менше 5 років.

067-321-15-82, 067-548-12-84

050-930-13-98

Імплантолог-хірург, ортопед з Краматорська шукає 
роботу. стаж 14 років. Маю дружину  
терапевта-стоматолога. Готові до переїзду. 
050-571-39-04

Здам в ореду (повне господарювання) успішно діючий 
стомат. кабінет (10 років) на 2 крісла з обладнанням та ме-
блями. Зручне розташування, прохідне місце. Тернопіль.
067-845-77-11

Здам в оренду стомат. крісло в окремому кабінеті в 
клініці Запоріжжя.
Нове обладнання, гарний ремонт. 
067-602-29-91

61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел/факс: (057) 717-76-92, 714-01-31 
medtech95@gmail.com
www.med-technika.com

Рентген дентальный 
GRANUM 

от 29 040грн

от 22 980грн

от 35 520грн

Компрессоры 
GRANUM

от 7 200грн

Стоматологические 
установки 
GRANUM

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Автоклав GRANUM

*Указанные цены актуальны при курсе 1 USD = 12 грн с учетом НДС
При существенном отклонении курса цены могут изменяться





официальный дистрибьютор компании FONA в украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, 050-352-50-16
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S/SW

Система верхней (1000 SW)  
или нижней подачи 
инструментов (1000 S)  
на модуле врача

долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � ПроСтое Программирование и Применение

 � конСтрукЦионная заЩита СтоматологичеСкого 
креСла для ваШеЙ безоПаСноСти

 � ФункЦия заПоминания ПоСледнего Положения 
креСла Позволяет легко вернутЬ его в нужное 
Положение

 � ФункЦия блокировки инСтрументов  
для заЩитЫ ПаЦиентов

 � ножноЙ и ручноЙ джоЙСтик   
уПравления креСлом

 � СтабилЬная и долговечная конСтрукЦия

цена

    от   33 750 грн

Все цены актуальны на 26.06.2014 по курсу 1$=12 грн.

НаКОПИТЕЛьНаЯ  
сИсТЕМа сКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 4000 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.	Бесплатная доставка при заказе от 500 грн 
(по Украине доставка «Новой Почтой»)

5.	Наложенный платеж

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

www.dlux.biz

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



  Працює з NiTi файлами всіх відомих виробників

  Регулювання обертового моменту з функціями 
автореверса

  Мініатюрна головка 16:1, з підключенням до 
апекслокатора

  Компактний настільний блок керування

  Зручна в обігу плоска панель керування

  Можливість роботи від мережі або акумуляторної 
батареї

  Зручний, легкий інтелектуальний наконечник

  Великий РК-екран

  Зручне розташування кнопки вкл./викл.

  Працює навіть при наявності крові в каналі

  Миттєві точні виміри

  Відсутність необхідності ручного калібрування

  Потужний обертовий момент (до 80 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

Всі ціни є дійсними на 26.06.2014 по курсу 1$=12 грн.

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) 416-95-41, (050) 310-67-95,  
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 oleg@ukmed-dental.com

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК

Клинический 
справочник 
по ортодонтическим 
мини-имплантатам

Ортодонтичес-
кие ретейнеры и 
съёмные ортодон-
тические аппараты. 
Принципы конструк-
ции и применения 

Зубоальвеоляр-
ное и челюстно-
лицевое ортодон-
тическое лечение 

Практическое руко-
водство по ортодон-
тической диагностике

Принципы выбора 
 ортодонтических 
брекетов 

Ричард Коусли Франк Лютер, 
Зарарна Нельсон-Мун

Томас Ракоши Франк Нётцель, 
Кристиан Шульц

Джон Беннетт

Ціна 540 грн Ціна 460 грн Ціна 760 грн Ціна 150 грн Ціна 360 грн

Повна вартість комплекту   2120 грн 
Вартість зі знижкою 1865 грн

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРТОДОНТІВ

Видавництво «ГалДент»

вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, тел.: +38 (032) 271 20 22, тел/факс.: +38 (032) 271 22 72

моб.: +38 (098) 593 65 77, e-mail: info@galdent.com.ua, www.galdent.com.ua



ПРОПОНУЄМО НОВУ ЛІНІЮ МЕБЛІВ EASY–MED

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

...лінію, яка поєднала прості, логічні, обтічні форми з ефективністю елементів...
...лінію, що дає гнучкість і свободу комбінування і планування...
...лінію, яка відрізняється простотою як ознакою новаторства...

...лінію, яка показує, що відношення між якістю і ціною є результатом ретельного планування...
...лінію, яка ясно показує, що слова поступаються фактам...

MADE   IN   ITALY

1960,00 €

2040,00 € 2900,00 €

2490,00 €

Приватні особи можуть розміщувати 
оголошення на нашому сайті  

www.zooble.com.ua, тим самим 
даючи згоду на публікацію в журналі 

«стоматологічні оголошення»

Р е д а К Ц і й н а  П о л і т и К а :  «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472  
від 12.07.2010 ПР.  Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович.   
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: navistom@navistom.net 
Наклад-3000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 26.06.2014.  
Розповсюджується по території України. Вся інформація публікується у відповідності до законодавства України. 
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у модульній рекламі та оголошеннях, несуть рекламодавці.  
Деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність. Будь ласка, будьте обережними і передбачливими.   
Усі помилки та похибки, що можуть зустрітися в журналі, викликані тим, що суцільна коректура не видається можливою. 

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

г. Киев, метро Осокорки, 
ул. Срибнокильская, 20

www.periocenter.com.ua 

СПециализироВаннЫй меДицинСКий центр ПрофилаКтиКи и лечения заболеВаний ПароДонта

PerioCenter – центр пародонтологии

www.periocenter.com.ua      ПрОфилаКтиКа  и лечение гингивита, ПарОдОнтита, ПарОдОнтОза

 � основная идея организации PerioCenter в виде отдельной клиники заключается в 
оказании очень узкого, не конкурентного, спектра стоматологических услуг – кон-
сервативное лечение заболеваний тканей пародонта.

 � на территории PerioCenter работают только специалисты-пародонтологи: врач-
пародонтолог и гигиенисты.

 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно для ведения 
пародонтологического приема.

 � тесное сотрудничество специалистов PerioCenter и стоматологов из других стомато-
логических клиник не противоречит, а дополняет единый комплексный план лечения.

 � на базе PerioCenter регулярно проводятся мастер-классы и семинары для пародон-
тологов и гигиенистов.




