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Новітні технології

Сучасне обладнання

Досвід

Доступні ціни

Якість, перевірена часом

Каркаси
Кореневі вкладки
Індивідуальні абатмени
Безкоштовна кур'єрська доставка

г. Донецк: 17-18 мая, 2014

заслуженый врач Украины, 
доктор мед. наук Павел Куц

Лектор: (044) 501-12-31, (050) 142-62-95, (095) 627-33-27
ifl@voliacable.com       www.dentalinfo.kiev.ua

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Приглашаем посетить
обучающий курс и мастер-класс

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20

044-570-97-77

3D Діагностика
Planmeca Promax 3D

від 250 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

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

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

10 800 грнЦена: 2 850  грнЦена:

от 135 000 грн

42 000 грн
54 000 грн

37 400 грн

53700 грн

21 500 грн

30 500 грн

17 000 грн

23 000 грн

АКЦИЯ

АКЦИЯ

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

В связи с обновлением моделей
распродажа старых моделей по суперценам

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная комПлектация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 Стульчика

Piezon Master 
Surgery®

59 000 грн
73 000 грн

АКЦИЯ

56 000 грн
70 000 грн

АКЦИЯ Air-Flow Master 
Piezon®

АКЦИЯ

АКЦИЯ



4 5

КрыМ-МедМарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедСервиС:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

КрыМ-МедМарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедСервиС:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Зуботехническое б/у оборудование иЗ Германии

Продаються фотополімерні печі.
ціна: від 7000 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються зуботехнічні тримери різних  
фірм виробників з алмазним корундовим диском.
ціна: від 7000 грн. 
063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продається піскоструминний апарат KAVO.  
три олівці, центральне сопло, долото, пустер.
ціна: від 28000 грн. 
063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продається зуботехнічна піч VITA ZYRCOMAT.
ціна: від 77000 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продаються артикулятори KAVO (3, 5, 9) IVOCLAR 200 
з лицьовою дугою.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продається ливарна установка IVOCAST на 220 вольт.
в комплекті маленький муфель (для витравлювання 
воску), ваги та 2 кг металу. ціна: від 65250 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються дентальні компресори з осушувачем  
та без на 220 та 360 вольт.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

ПрОдаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продається підстільна витяжка KAVO.
в комплекті: фінагель, підлокотники,  
пустер, запасний мішок.  ціна: від 21750 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються зуботехнічні полімеризатори.  
Різні об’єми камер.
ціна: від 5500 грн. 
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються керамічні печі різних виробників.
ціна: від 8500 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються муфельні печі.
ціна: від 10000 грн.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продаються піскоструминні апарати на два олівці.
ціна: від 7500 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продаються зуботехнічні прес-печі  
різних виробників.
ціна: від 17000 грн.
095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продаються пароструйні апарати різних фірм  
та потужностей.
ціна: від 6500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються гриндери для обрізки літників.
ціна: від 7700 грн. 

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються піскоструминні апарати  
різних виробників з трьома олівцями.
ціна: від 8500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються зуботехнічні мікроскопи з підсвіткою.
ціна: від 5600 грн.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

ПрОдаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в
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Продам б/в стоматологічний масляний компресор 
"мелорін" (іран). київ

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

Продаю стоматологічну установку OMS (італія).  
все робоче: 2 турбіни, 2 мікромотори, пустер, скелер, 
система чистої води, вбудований слиновідсмоктувач.
050-979-48-38

Продам стоматологічну установку SIEMENS M1  
в ідеальному робочому стані.  
івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам б/в УзД-апарат для стоматології  
у відмінному робочому стані.

050-654-18-06

Продам прилад для змащення та очищення 
стоматологічних наконечників NSK CARE3 PLUS.  
стан майже нового.
096-692-04-32, 095-201-40-55

Продам б/в стоматустановку CHIRADENT SMAIL  
в ідеальному робочому стані разом з компресором  
та пилососом.
050-654-18-06

Продам фотоапарат Nikon для макрозйомки зубів. в комплекті: 
макрооб'єктив, запасний акумулятор, зарядка та USB –кабель, 
інструкція для початківців, кейс для транспортування.
063-411-36-95

терміново продам б/в: дві стоматологічні установки  (китай + 
Бразилія), сухожар та автоклав (міз-ма, м. Білгород- Дністров-
ський), два стоматологічних столика (Україна). 
067-761-61-78

Продається камера інтраоральна DIGITALDOC.  
матриця SONY, якісне зображення.

068-346-75-85

Продається б/в зуботехнічна піч Faort Platinum 128.  
У хорошому стані. Додається помпа.
063-646-22-22

Во время событий в киеве 
пострадал наш коллега - 
сервисный инженер

Уважаемые коллеги!

Во время кровавых событий в Киеве 
пострадал Грабовой Анатолий Васи-
льевич - инженер сервисной службы 
стоматологического оборудования.

На протяжении многих лет он рабо-
тал в компаниях "ПРОМЕД", "ИПСТ", в 
последнее время как частный предпри-
ниматель. Находясь на Майдане Незави-
симости среди участников протеста под 
ним взорвалась светошумовая граната, 
в результате чего Анатолий Васильевич 
получил многочисленные ожоги тела. В 
настоящее время он находится в реани-
мации 2-ой городской больницы города 
Киева, где ему предстоит несколько опе-
раций и длительная реабилитация.

Просьба всем небезразличным сто-
матологам оказать моральную поддерж-
ку нашему коллеге и финансовую по-
мощь в лечении.

РЕКВИзИТы КАРТОчКИ:  
Надра банк, 5167 9719 2614 4916,  
Грабовая Валентина Николаевна.

ПрОдаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в ПрОдаМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам установку вУ-1Б в неробочому стані 
для напилення зубів.

093-513-00-70

Продам компресор зуботехнічний JUN- AIR 3-4  
в робочому стані.

050-654-18-06

Продам майже новий параллелометр 
Surveyor тype II  
з можливістю підключення мікромотора.
095-841-95-21

Продам зуботехнічну піч Ivoclar P500 G2.  
відмінний стан.  
можлива доставка в будь-яку точку України.
093-956-81-69

Продам зуботехнічний вакуумний міксер  
DEGUSSA MULTIVAC4. 
ціна: 5500 грн 
097-114-74-94 

Продам піскоструминний б/в апарат  
BEGO KOROSTAR. 
ціна: 5500 грн 
097-114-74-94 

Продам піч для випалу кераміки Dentsply Multimat 99 
з вакумною помпою.
ціна: 9500 грн 
097-114-74-94 

Продам вакуумну ливарну установку  
REITEL INDURET-S у відмінному стані. 

098-423-45-96

Продам апарат для холодної та гарячої полімеризації 
під тиском IVOCLAR IVOMAT IP-3. 
ціна: 7000 грн 
097-114-74-94 

Продам б/в автоклав "аксія 6.0" (італія 2006 р.в)  
на 4 програми, у відмінному стані. Харків

067-298-95-90

ОБУВЬ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА

097-225-52-23
044-222-99-64

www.satva.com.ua
office@satva.com.ua

ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль,  
вул. 15 Квітня, 6, а/с 314

тел/факс: 0352 43-30-25, 28-71-75 
моб: 050-377-23-58

Установка 
стоматологічна 
європейської якості 
від українського
виробника
за ДОСТУПНОЮ 

ЦІНОЮ

ноВинка

ПрОдаМ  
СтОМатОлОгічне Обладнання 

(б/в 2 рОКи):
- стоматустановку «CHIRANA SMILE STATIC – 04»; 
- стоматкрісло «GNATUS»;  
- компресор DК-50 plus; 
Місцезнаходження обладнання – місто Київ.

098-089-77-33
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Продам компактну б/в вакуумну помпу  
для стоматологічної установки. торг.
067-445-43-16

Продам б/в апарат для безконтактної  
дезінфекції рук Nebucid.  
Прекрасний стан.
096-692-04-32,       095-201-40-55

Продам трьохциліндровий дентальний компресор 
DURR DENTAL в робочому стані. Ресивер на 89 л.  
напруга 220-380 вольт. івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам міні-сепаратор Cattani з дренажним насосом 
(моторчиком для примусового відкачування рідини в злив). 
комплект адаптерів + гофра. торг. ціна: 4250 грн. 
067-521-07-50

Продаються б/в: турбіна NSK (під ключ, в2); турбіна SPRING 
(нова, світло, під ключ, м4); турбіна "Хіротор 401" (фрикцій-
ний зажим, в2); пневмоскейлер OZK92 (в2, дві насадки).
050-383-14-71

Продається б/в стомат. установка FIMET F1 PRIME (Фінлян-
дія). технічна та сервісна документація. монтаж фахівцями  
уповноваженого дилера. технічний супровід. київ.
050-383-14-71

Продам УФ-камеру "Панмед 1м" для стоматології. 
стан ідеальний, використовувалася 6 місяців.

063-112-15-17

Продається б/в стоматологічна установка "Хірадент". 
київ.

050-383-14-71

Продам б/в капсольміксер Henry Shein  
для стоматологічних матеріалів

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

ПрОдаМ ● Стоматологічне обладнання б/вКОмПреСОри
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

www.fonadental.com

топ класс  
с максимальной 
мощностью  
и подсветкой

лучший выбор для 
ежедневной работы

Fona 

8080
Fona 

6080

ООО "МЕДТЕХИНВЕСТ"

050-486-11-53 
098-043-54-91    
www.medtorg.org

Продам стерилізатор повітряний гП-40  
(Білгород-Дністровський). стан робочий  
(запасний тен та електродвигун вентилятора).
097-857-58-00, 095-865-50-51
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Продається дентальна рентген-установка  
з нормалізатором у відмінному стані.
056-788-55-95

Продам апарат електронної анестезії The Wand STA 
(Milestone). мінімізує больові відчуття, дозволяє 
проводити інтралігаментарну анестезію.
068-346-75-85

ПрОдаМ ● Стоматологічне обладнання б/в

телефон для регис трации 

044-498-28-51

Лектор: Борис Фридзон
(Boris Fridzon), CDT, MDT

Время проведения: 
10:00 - 18:00
(суббота, воскресенье)

28-29 июня
2014

Как избежать 
возможных ошибок  
при протезировании  
на имплантатах?  
Методики и анализ

Дву х Дневный к урс

WWW.DENTEK.COM.UA

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

095-36-11-902
email:galoshmat@mail.ru

Продається б/в стоматустановка GNATUS  
та компресор еком Дк-50 Плюс (словаччина). київ

050-383-14-71

Продам б/в автоклав Faro Steep Plus в class.
Прекрасний стан, всі документи в наявності.

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

Продам стоматологічну установку GALIT з верхньою 
подачею шлангів. Установка 2007 р.в., документи. 
сумська обл., м. конотоп. самовивіз.
067-105-78-65

Продам б/в ультразвукову мийку Branson на 2.2 л. 
Хороший стан. таймер на 60 хв.

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

Продається б/в стоматологічна установка Ritter. 
оптимальна комплектація. торг біля машини.

050-979-48-38

Продам установку «Практик-к» з кріслом Ус.  
стан хороший. знаходиться в Дніпропетровській обл. 
Доставка в будь-який регіон Украіни.
066-444-73-41

Продам стоматологічну приставку у відмінному стані.  
4-канальний пневмовихід, пістолет вода/повітря, мікромо-
тор 18.000 об./хв., ежекторний слиновідсмоктувач. Харків.
066-908-56-91, 098-592-56-22

Продам стоматологічну установку Galbiaty (італія) 
2003 р.в. в дуже хорошому стані. верхня подача,  
5 інструментів, слюновідсмоктувач, пилосос.
050-312-36-60

наконечники турбінні і кутові 
з генератором 
і без генератора, 
підшипники керамічні,  
картріджі

тоВ  "терноДент" 
Україна, 46023, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, кім. 21
Тел/факс (0352) 51-24-39, моб. 38 (050) 084-27-80

www.ternodent.com.ua

 автоклави 
BES-22L-B-LED, BES-17L-B-LED, 
BES-15L-B-LED, клас B
 стоматустановки  
EASE-01, EASE-02

на
йниЖЧі ц

іни
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Продається тумба стоматологічна б/в.  
Розміри: 450 х 450 мм. київ.
050-383-14-71, 067-934-89-18

ПрОдаМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку FLEX - INTEGRAL  
у відмінному робочому стані. івано-Франківська обл.

050-654-18-06

Продам б/в стоматологічне обладнання: установки "ама-
ДеУс каво", прицільний рентген "Планмека", машина для 
проявки рентген-плівки XR04, автоклав BMS, меблі. торг.
067-370-30-50

Продається укомплектована б/в стоматологічна 
установка FIMET F1 PRIME (Фінляндія). в наявності вся 
технічна та сервісна документація. київ
050-383-14-71

Пропоную будь-які запчастини для стоматологічної 
установки Sironа M1.

ПрОдаМ ● Запчастини та комплектуючі

067-271-01-40

в зв'язку з заміною на нове обладнання в клініці 
продається установка стоматологічна Gnatus.  
все робоче, все ідеал. торг.
050-979-48-38

Продам апарат Turbo-сid для очищення 
стоматологічних наконечників Micro Mega. 
Є документи, прекрасний стан.
095-201-40-55, 096-692-04-32

Продам автоклав класу N б/в.  
відмінний стан, об'єм 12 л, повний автомат.
інструмент після автоклавування сухий.
096-692-04-32, 095-201-40-55

Продається стоматологічна установка OMS Italia.  
все робоче, в ідеалі. 
всі питання по телефону.
050-979-48-38

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

Всі ціни є дійсними на 21.03.2014

w w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

від   121 600 грн

від   101 250 грн

Chirana CHEESE Lift

Chirana CHEESE Easy

Нарешті в Україні!

виконуємо роботи з ремонту, обслуговування, 
модернізації різного стоматологічного обладнання. 
відновлюємо наконечники. Працюємо по всій Україні.
050-312-36-60, 044-223-44-98

СервіС

Цена от  55 800 грн*

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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всі види зуботехнічних робіт (усе, крім ортодонтії). 
тільки київ!
067-745-63-00

стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню високо-
якісного литва під м/к, м/п та бюгелів. Працюють кераміст та бюгеліст. 
вартість відливки під кераміку - 15 грн, під  пластмасу - 15 грн. київ.
095-420-91-78

Пресування повних та часткових знімних зубних  
протезів напівжорсткими матеріалами.

097-232-62-38

зуботехнічна лабораторія Lab32 приймає замовлення на ви-
готовлення ортопедичних конструкцій для клінік і приватних 
стомат. кабінетів. Детальніше на www.lab32.com.ua
063-411-36-95

ПОСлуги ЗубОтехнічних лабОратОрій

зуботехнічна лабораторія HELIOS (луганськ) пропонує співпрацю 
лікарям-стоматологам та стоматклінікам. індивідуальний підхід.  
Робота з сучасним обладнанням та матеріалами. 
050-834-91-98

зуботехнічна лабораторія шукає лікарів для співпраці. 
Пропонуємо виготовлення м/к від 180 грн, знімне від 
400 грн. Рівень виготовлення робіт дуже високий. 
067-969-82-88

команда висококваліфікованих зубних техніків пропонує якісне 
виготовлення незнімних зубних протезів. наша лабораторія -  
місце де ми ділимося досвідом, майстерністю та знаннями.
050-927-65-13

найшірший спектр зуботехнічних робіт.  
вчасно, якісно, з гарантією. 
киЇв, область та регіони Украіни.
067-321-77-14, 093-880-73-99

виготовлення ортодонтичних апаратів.
відправка по Україні "новою Поштою".

099-682-70-21, 063-290-52-39 

 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

 Потужність: 210 Вт

 Потужний обертовий момент: 50 Нсм

 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний мікромотор

 Висока надійність  
і тривалий термін служби

 Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

Всі ціни є дійсними на 21.03.2014

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

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!

аПарати для нанеСення 

ретенційних ПунКтів 

на штаМПОванО-Паяні 

та литі КОнСтруКції 

Зубних ПрОтеЗів

+38 (06474) 33-33-0, 050-297-05-55, 067-156-77-15

www.arkv.front.ru,  е-mail:arkv@front.ru

14-18 квітня | м. Київ
(на базі інституту стоматології нмаПо ім.  П.л. шупика)

Хірургічні аспекти  
дентальної імплантації
лектор: валерій камінський

Реєструйтесь на базовий 
курс для  початківців!

Подробиці  за  телефоном 

0 4 4 - 4 9 8 - 2 8 - 5 1



Встречайте новый NaviStom!
Дорогие друзья!

2014 год мы начали с запуска обновленной версии стоматологического портала NaviStom. 
Используя идею и фукционал действующего сайта, в новой версии мы постарались учесть 
многочисленные пожелания различных групп пользователей, сделав наш ресурс еще более 
информативным и удобным.

Обращаем внимание, что регистрации пользователей NaviStom.net сохранены и активны, 
то есть каждый зарегистрированный ранее пользователь сможет без труда авторизироваться, 
используя прежние логин и пароль, а новичкам следует зарегистрироваться на новом портале 
NaviStom.com.

Во избежание недоразумений просим всех пользователей NaviStom.net (предыдущей вер-
сии сайта) начать работу с проверки и уточнения персональных данных в личном кабинете 
(имя, мейл, телефон, страна, город и т.д.). 

Ваши вопросы и пожелания будем рады обсудить по тел. 044-573-97-73

Содержание действующих разделов портала:

СТАТЬИ

Новости стоматологии, стоматологические статьи, пресс-
релизы от производителей стоматологической и зуботех-
нической продукции.

АКЦИИ

Акции, распродажи, скидки, специальные предложения 
для стоматологов и зубных техников.

ПРОДАМ НОВОЕ

Предложения поставщиков и производителей стоматоло-
гической продукции; оборудование, материалы, инстру-
менты для стоматологов и зубных техников.

ПРОДАМ Б/У

Объявления о продаже б/у стоматологического и зуботех-
нического оборудования и инструментов.

СЕРВИС

Сервис, ремонт, монтаж, обслуживание стоматологического 
и зуботехнического оборудования.

16 WWW.NAVISTOM.COM

Надеемся, что новый NaviStom.com придется вам по душе и будет,  
как и ранее, незаменимым помощником в профессиональной деятильности! 

СПРОС

Стоматологический спрос, заявки стоматологов  
и зубных техников.

З/Т ЛАБОРАТОРИИ

Зуботехнические лаборатории, услуги зубных техников.

МЕРОПРИЯТИЯ

Анонсы стоматологических мероприятий, семинаров, лек-
ций, мастер-классов, выставок для стоматологов и зубных 
техников.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Стоматологическая недвижимость; аренда, продажа, по-
купка стоматологических клиник и кабинетов, зуботехни-
ческих лабораторий.

РАБОТА

Работа в стоматологии; вакансии стоматологических кли-
ник и зуботехнических лабораторий; резюме стоматоло-
гов, зубных техников, ассистентов стоматолога, торговых 
представителей.

ДИАГНОСТИКА

Стоматологическая диагностика, услуги диагностических 
центров.

СТАТЬИ

Электронный онлайн-архив журнала  
«НАВИгАтОР СтОмАтОлОгИИ»

17WWW.NAVISTOM.COM
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м. Київ, 
Метро Осокорки

вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3d діагнОСтиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

У зв'язку з заміною обладнання продається стоматологіч-
на установка Izoplus (Eurodеnt). оптимальна комплектація.  
обшивка крісла трохи забарвилася від джинса.
067-271-01-40

стоматологічна клініка в м. львів шукає стоматолога по тимча-
совій угоді, з перспективою майбутнього працевлаштування. 
вимоги: ДР від 1 року, вища освіта. Умови праці за телефоном. 
067-370-42-53

Для роботи в приватній клініці потрібен лікар-
стоматолог. київ, ст. метро "оболонь". 
Умови праці: позмінна оренда крісла.
050-412-34-00

в новій клініці (київ, р-н Дарницького з/д вокзалу) 
здається стоматкабінет. стерилізація, рентген 
(візіограф). можлива погодинна оренда. 
067-441-67-99 

здам в оренду окремий стоматологічний кабінет  
на солом'янці. все необхідне для работи в наявності.

050-313-31-73

ЗдаМ в Оренду СтОМатКлініКу/Кабінет

зуботеxнічній лабораторії HELIOS терміново потрібен зуб-
ний технік для нанесення кераміки. з/п - 50 грн/одиниця. 
офіційне працевлаштування. вільний робочий графік.
050-834-91-98

в зуботехнічну лабораторію міста києва 
терміново потрібен зубний технік.
067-332-75-06, 044-331-75-06

рОбОта в СтОМатОлОгії • вакансії

на постійне місце роботи в стоматклініку м. києва потрібна 
медична сестра. 7-ми годинна зміна, 5-ти денний робочий тиж-
день. При переробці доплата + бонуси. стажування та навчання. 
044-456-44-26, 096-614-26-26 

в стоматологічну клініку потрібен  
дитячий лікар-стоматолог. 

067-321-77-15 

в києві на оболоні позмінно здається в оренду 
окремий стоматологічний кабінет. Є все необхідне 
для роботи. Пн-сб: 9:00-15:00/15:00-21:00.
050-412-34-00

К Вам обратился пациент по вопросу лазерного отбеливания зубов, а у Вас его нет?
Вы хотите потерять потенциального пациента, который приведет Вам еще троих?

Выход есть!
Мы приедем к Вам с лампой для отбеливания!

 . бесплатную презентацию 
нашей работы + рекомен-
дации для мотивации па-
циентов

 . первое отбеливание для 
Вашего пациента по себе-
стоимости

 . бесплатный информаци-
онный материал для Ва-
ших пациентов

 . заработок и довольного 
пациента

Сотрудничая с нами Вы получаете:

Каждому клиенту мы предоставляем 
гарантию в виде сертификата !

(067) 242-45-40
(050) 142-76-29

Интересно?
                           ЗВОНИТЕ!

КаК это работает: 
Вы оставляете пациента в 

клинике, просто пригласив 
нас сделать лазерное 

отбеливание зубов  

Zoom 3

Что для этого нужно?
1. Позвонить по телефонам, указаным ниже
2. Договориться о дате и времени  

приема Вашего пациента
3. Встретить нашего специалиста

Результат: Вы зарабатываете, отдыхая.

- наибольший в украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКС-лОКатОры

ООО «дельта», 02099 г. Киев, ул. Санаторная, 9-а, оф. 7
тел.: 044-221-30-37, 567-42-40, 050-310-23-20

«delta»
«delta neW»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell
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Как разместить объявление на NaviStom.сom
Если вам необходимо продать новое или б/у стоматологическое оборудование, сдать или 

взять в аренду стоматологическую клинику, найти работу в стоматологии или подобрать пер-
сонал, ознакомиться с предлагаемыми услугами для стоматклиник или предложить собствен-
ные услуги из области стоматологии, посетить интересный семинар или сообщить посетите-
лям сайта о планируемых образовательных мероприятиях по стоматологии, то этот раздел 
создан именно для вас.

Для того, чтобы разместить свое объявление на сайте, необходимо предварительно заре-
гистрироваться или авторизироваться (для зарегистрировнных пользователей). Добавление 
объявления возможно двумя способами:

• При помощи кнопки "Добавить" в категориях ПРОДАм НОВОЕ, ПРОДАм Б/У, СЕРВИС, 
СПРОС, мЕРОПРИЯтИЯ, РАБОтА, З/т лАБОРАтОРИИ, НЕДВИЖИмОСтЬ, ДИАгНОСтИКА

• При помощи ссылки "Добавить предложение" в вышеупомянутых разделах из личного 
кабинета зарегистрированного пользователя. 

Далее необходимо заполнить все обязательные поля в форме добавления объявления. 
текст объявления можно сопроводить фотографиями, а также видеоматериалами с YouTube 
путем вставки ссылки на видео в соответствующее поле. Для некоторых категорий предусмо-
трено добавление ссылки на персональный сайт и вложений. Доступ к объявлениям осущест-
вляется через личный кабинет пользователя, а редактирование возможно прямо на портале 
при условии авторизации.

Размещенные объявления появляются на портале сразу же после добавления, однако под-
лежат постмодерации. Важно указывать актуальную информацию, в частности цены, описания 
товаров, условия поставки и т.д. должны соответствовать действительности. Администрация 
портала не несет ответственности за недостоверную информацию авторов объявлений и 
оставляет за собой право блокировать и удалять информацию сомнительного содержания.

На данный момент срок размещения объявлений на NaviStom.сom неограничен. Вы можете под-
нимать свое объявление один раз в 14 дней, тем самым подтверждая его актуальность и содержание.

Ваши вопросы и пожелания будем рады обсудить по тел. 044-573-97-73

Б/У оборудование и инструменты для стоматологов и зубных техников - Украина

17 февраля 2014 г. 14:33

OLSEN QUALITY FLEX Б/У

Установки стоматологические

Установка стоматологическая

7 000.00 грнСергей

17 февраля 2014 г. 14:32

EKOM DK 50.10 Z, Б/У

Компрессоры стоматологические

Безмаслянный компрессор

7 000.00 грнСергей

Бистрый выбор Все рубрики

ДОБАВИТЬ Б/У ТОВАР

Все рубрики

Все разделы

Все производители

Все товары

Добавлено 0 из 100

Продам Б/У0
Перейти к моим предложениям

Добавить предложение

Добавлено 0 из 100

Сервис0
Перейти к моим предложениям

Добавить предложение

Добавлено 0 из 100

Спрос0
Перейти к моим предложениям

Добавить предложение

[  1  ] [  2  ]



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 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   35 450 грн

Все цены актуальны на 21.03.2014

www.dlux.biz

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



Всі ціни є дійсними на 21.03.2014WWW.NAVISTOM.COM

Как разместить акцию на NaviStom.сom
Все поставщики и продавцы, размещающие объявления о продаже нового оборудования  

и материалов, имеют возможность озвучить акции на свои товары. 

Для этого необходимо:

• Войти в личный кабинет (авторизироваться).
• Перейти к своим предложениям в разделе ПРОДАм НОВОЕ и выбрать среди своих това-

ров тот, на который будет объявлена акция.
• Нажать на ссылку "Добавить акцию" и заполнить обязательные поля: акционная цена, опи-

сание акции (акционный смысл предложения), период действия акции.
• Завершить действие при помощи кнопки "Сохранить"
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В результате проделанной работы ваше предложение будет оформлено с пометкой АКЦИЯ 

и отобразится в двух разделах портала - ПРОДАм НОВОЕ и АКЦИИ.

Обращаем внимание на то, что объявить акцию можно ТОЛЬКО на свой товар при его 
предварительном размещении в разделе ПРОДАМ НОВОЕ. Раздел АКЦИИ работает на ото-
бражение без возможности добавления акций и их редактирования. 

Важно также наполнять содержимое каждой добавляемой акции акционным смыслом  
и обозначать сроки действия во избежание недоразумений.

Ваши вопросы и пожелания будем рады обсудить по тел. 044-573-97-73

Помощь

Профиль

Мой аккаунт Редактировать профиль

Мои объявления

г. Днепропетровск, Украина

Редактировать профиль

Добавлено 0 из 1000

Добавлено 87 из 500

Добавить статью

Перейти к моим предложениям

Добавить предложение

Сменить пароль Мой курс валют

ФИКС ТРЭЙД

Статьи0

Продам новое

VIP

87

* Поля обязательные для заполнения

* Акционная цена

* Описание акции

* Период действия акции

Описание цены

ДОБАВИТЬ АКЦИЮ К ТОВАРУ

Дата начала Дата окончания

СОХРАНИТЬ

грн.

Редактировать Скрыть Удалить Добавить акцию

Оборудование, материалы, инструменты для стоматологов и зубных техников - Украина

25 февраля 2014 г. 16:25

LAMPERT DENTA PUK

Аппараты для сварки зуботехнические

Сварочный аппарат

54 600.00 грнФИКС ТРЕЙД

Опубликовано

Редактировать Скрыть Удалить Добавить акцию

31 февраля 2014 г. 16:25

SMILE LINE FLEXI PALETTE

Зеркала дял интраоральной фотографии

Контрастеры для интраоральной съемки

945.00 грнФИКС ТРЕЙД

Опубликовано
Бистрый выбор Все рубрики

ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ТОВАР

Все рубрики

Все разделы

Все производители

Все товары

Акции для стоматологов и зубных техников - Украина

ДОБАВИТЬ АКЦИЮ

Бистрый выбор Все рубрики

Все рубрики

Все разделы

Все производители

Все товары

Апекслокаторы

2 772.00 грн

FORUM NOVAPEX
Портативный апекслокатор

Юрий Олегович

АКЦИЯ

Апекслокаторы

4 928.00 грн

FORUM NOVA Z 220
Портативный апекслокатор

Юрий Олегович

АКЦИЯ



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 23 100грн

от 18 375грн

от 28 245грн

Компрессоры 
GRANUM

от 6 300грн

Стоматологические 
установки 
GRANUM

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Автоклав GRANUM

*Указанные цены актуальны при курсе 1 USD = 10,5 грн
При существенном отклонении курса цены могут изменяться



VIZIO Новый дизайН 
в стоматологии

Эксклюзивный представитель в Украине ООО «КАСКАД ДЕНТ»
г. киев, 03179, ул. ирпенская, 78-а, 
тел./факс: 044-501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

цеНа от 95 500 грН*

цеНа

от 82 500 грН*

цеНа 3100 грН*
цеНа 7550 грН*

цеНа от 39 900 грН*дистиллятор
ПаковочНая машиНа

автоклавы класса S/B

 *Все цены действительны на 21.03.2014

Щорічник «Естетична стоматологія» — це підбірка 
найкращих статей із європейського журналу «Esthetic 
Dentistry» — офіційного органу Європейської і 
Британської академії естетичної стоматології.

Основну увагу зосереджено на останніх інноваційних 
досягненнях  для забезпечення максимально 
ефективного естетичного результату стоматологічного 
лікування.

Львів: ГалДент, 2014, 184 с., тверда обкладинка,
Українською мовою.

Д ЛЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕСТЕТИЧНОГО 

ЛІК УВАННЯ І ЩАСЛИВОЇ УСМІШКИ ВАШИХ ПАЦІЄНТІВ!

для передплатників*

390
351

Ціна:

грн

* Знижка надається передплатникам журналів «Новини стоматології», «Імплантологія Пародонтологія Остеологія», «Пародонтологія та відновна 
стоматологія», «Світ ортодонтії» та «Профілактична та дитяча стоматологія».

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
 info@galdent.com.ua, www.galdent.com.ua



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-5000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 21.03.2014.  
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.per iocenter .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.

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 23 100 грн* (2 200$) 
Вы получаете в подарок базовый набор 
хирургических инструментов в боксе  
для хранения и стерилизации  
стоимостью 6 970 грн* (664$)

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 34 650 грн* (3 300$) 
Вы получаете в подарок расширенный набор 
хирургических инструментов в обновленном 
боксе для хранения и стерилизации  
стоимостью 13 670 грн* (1 300$)

*Указанные цены актуальны при курсе 1 USD = 10,5 грн
При существенном отклонении курса цены могут изменяться

**Под покупкой подразумевается приобритение  продукции по розничной стоимости

Новые акционные предложения  
от компании Alpha-Bio tec




