
097-940-40-39
www.pearl-stom.od.ua

Всі курси з балами 
і майстер-класами!

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ 

044-290-70-80
095-360-19-19

067-934-91-19
www.zircon.com.ua

460* грн

АКЦІЯ!

*За умови «CLUB CARD»

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

073-006-07-07
www.uadent.kiev.ua

Селективне плавлення металу CoCr

Акція!
При купівлі від 20 шт. імплантатів 

MultiNEO  абатменти  
для гвинтових фіксацій  

У ПОДАРУНОК!
детальніше на с. 15 www.alpha-bio.net

(067) 596-84-92,  (099) 667-31-16,  (073) 596-84-92 
www.highmedicaltechnology.com   |   medicalsystemsa.f@gmail.com

Дентальний  
PSP сканер  
CRX-1000 HD  
(Cruxcan, Cruxcell) 

2120 €
3850 €680 €

Інтраоральна SMART 
фото/відео камера 

REMEDI 5MPX FULL HDВізіограф  
REMEDI RSENSOR
Size 1

АКЦІЇ

 25-27  
листопада 2020

«СтоматСалон» Київ
Житомирська траса, М06   с. Березівка, вул. Амстердамська, 1

11/2020     СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ

*Оплата в грн за курсом



MillBox – ідеальне Dental CAM-рішення, 
розроблене для фрезерування будь-яких рес-
таврацій з найрізноманітніших матеріалів.

Завдяки зручному у користуванні, інно-
ваційному та привабливому інтерфейсу 
користувача MillBox спрощує процес ком-
понування реставрацій в матеріалі та ство-
рення траєкторії руху інструменту. Нові 
користувачі дуже швидко можуть почати 
виконувати операції компонування навіть 
без спеціальної підготовки або ж із міні-
мальним навчанням. 

Користувачі проходять інтуїтивно зрозу-
мілий процес підготовки до фрезерування.
Лабораторія може виконувати будь-які рес-
таврації із будь-яких матеріалів.

В MillBox наявні різні кольори для  
виділення ділянок, які можуть потребува-
ти додаткової уваги під час фрезерування 

(підрізи або недосяжні ділянки). MillBox  
також інформує користувача у разі проблеми 
з позиціонуванням/обертанням деталей.

MillBox спеціально розроблений для 
професіоналів, яким потрібні прості, але 
ефективні інструменти. Користувач вико-
нує роботу продуктивніше, в коротші тер-
міни, здійснює меншу кількість дій.

Завдяки постійному вдосконаленню про-
грамного забезпечення користувачі MillBox 
завжди працюють на рівні сучасних вимог. 

Серед нових функцій - функція Cavity Fit. 
Іноді, після тривалого процесу, фрезерова-
ний елемент може мати гіршу припасовку 
через проблеми з дизайном або матеріа-
лом.  З програмою MillBox ви можете про-
стим «кліком» відрегулювати припасовку 
на етапі підготовки, не змінюючи жодної 
стратегії різання. Ці параметри можна  

потім використовувати за замовчуванням 
кожного разу, коли імпортуватиметься схо-
жий елемент.

MillBox дозволяє одночасно відкрива-
ти різні робочі сесії. На панелі завдань 
Windows відображається "Полоса прогре-
су", що вказує на хід обчислення. Якщо ви-
никає помилка, ця панель стає червоною, 
щоб попередити користувача.

Зараз, як ніколи, MillBox є найкращим 
партнером для поліпшення робочого про-
цесу, підвищення якості та збільшення 
асортименту вашої продукції.

CIMsystem завдяки великому досвіду 
виробництва у стоматологічній галузі пов-
ністю підтримує своїх клієнтів. Починаючи 
від первинної оцінки їхніх потреб і закінчу-
ючи впровадженням і налаштуванням пра-
вильного рішення, компанія постачає ви-
сокоякісні, інноваційні та потужні технічні 
інструменти, забезпечує навчання кваліфі-
кованими техніками та відмінне післяпро-
дажне обслуговування та підтримку.

Придбання даного програмного забезпе-
чення безпосередньо у компанії-виробника 
або у її офіційних представників - це гаран-
тія ефективності і продуктивності, а також 
надійності і компетентності. У мережі є неав-
тентичні версії програмного забезпечення, 
які пропонують неавторизовані і непереві-
рені джерела. Використання несертифікова-
них продуктів передбачає неякісну роботу 
програмного забезпечення і несумісність з 
обладнанням, що використовується. 

Для детальнішої інформації про 
рішення CIMsystem звертайтеся  

лише на наші офіційні сайти:  
www.cimsystem.com  

www.sum3ddental.com

CIMsystem s.r.l. Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italy

tel: +39 02 87213185   fax: +39 02 61293016
e-mail: info@cimsystem.com

Стаття з NaviStom ID: 13359

           - ідеальне  
Dental CAM-рішення



W W W. B I O D E N T. U A

м. Київ, вул. Дегтярівська, 15
biodent2011@ukr.net

(093) 334-34-43
(050) 410-46-96 
(067) 443-69-79 
(067) 912-81-21(044) 223-52-55

Найвища Якiсть  
          за доступною цiною!



Плоскі рулони для 
стерилізації
• Зручність
• Ефективність

• Чудовий захист 
• Зручність надягання
• Надзвичайний комфорт

Відкрийте для себе асортимент наших 
нітрилових і латексних рукавичок!

SafeTouch Advanced
РУКАВИЧКИ

Із зовнішніми 
та внутрішніми 
індикаторами
Найінноваційніші  
пакети на ринку

SafeSeal Quattro

ПАКЕТИ

РУЛОНИ

УКР-МЕДМАРКЕТ
м. Київ,  тел: 044-590-15-00

КАСКАД ДЕНТАЛ
м. Київ,  тел: 044-501-17-02 
                          050-334-47-54

ХУСТКИ ДЛЯ КОФЕРДАМІВ
Ексклюзивно в «Укр-МедМаркет»!

6 Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, zooble@zooble.com.ua, fb.com/zooble.com.ua. Наклад: 5000. Друк: ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 23.10.2020.

Содоструйний наконечник, Air Flow 
( +3 Носики ) - аналог Prophy mate 
Содоструйка 4М. Тернопіль. 
Ціна: 2450 грн.

098-804-00-23

Стоматологічні установки нові, 
сертифіковані, гарантія, сервіс, 
лізинг. Київ 
Ціна: 70921 грн.

093-515-91-91

Стоматологічний безмасляний 
компресор НОВИЙ!!! Малошумний! 
Радивилів. 
Ціна: 8500 грн.

066-795-93-66, 073-469-60-00

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

098-804-00-23

 Нове стоматологам

SKARBODENT - представник 
стоматологічних інструментів 

Мeddins, для діагностики і терапії. 
195 грн

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

СКАРБОДЕНТ  Київ



З моменту винайдення NiTi ротаційних 
інструментів не припиняється процес їх 
вдосконалення. Останнім часом все біль-
шу популярність набувають термомо-
дифіковані нікель-титанові інструменти, 
одним з кращих представником яких є 
Endostar E3 Azure.

Унікальність інструментів Endostar E3 
Azure полягає в поєднанні нейтрального 
ріжучого кута, унікального S дизайну і спе-
ціальної запатентованої техніки термомо-
дифікації NiTi сплаву.

Endostar E3 Azure
Насолоджуйтесь різницею. Сила Azure.

Нейтральний ріжучий кут 90 градусів 
забезпечує високу ефективність препару-
вання з утворенням дентинних ошурків 
крупного розміру, які не здатні проникнути 
в додаткову анатомію кореневого каналу і 
легко евакуюються з просвіту СКК.

S дизайн інструмента дозволяє поєднати 
достатньо простору в каналі для ошурок 
під час препарування з масивним ядром 
інструмента, що, в свою чергу, є профілак-
тикою торсійного перелому інструмента в 
вузьких і кальцифікованих каналах.

Спеціальна запатентована техніка 
термомодифікації NiTi сплаву забезпечує 
перехід з пластичної до еластичної фази 
за температури тіла , що дозволяє інстру-
ментам препарувати надзвичайно ефек-
тивно, особливо в техніці "брашинг", а 
при подальшому рості торсійного наван-
таження відбувається зворотній перехід 
до пластичної фази, що дозволяє препа-
рувати виражені згини в каналах без ри-
зику транспортацій  і можливих стрічко-
вих перфорацій.

ТОВ «ІВОДЕНТ»
м. Івано-Франківськ, вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
+38 (0342) 522-644, (067) 344-10-20, (099) 11-12-13-2, 
www.ivodent.com.ua    |   info@ivodent.com.ua

Стаття з NaviStom ID: 13360



acrytemp

www.zhermack.com
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As simple as a smile  

Acrytemp - це бісакрилова самотверднуча пластмаса для створення  
короткострокових і довгострокових тимчасових конструкцій 

Характеристики Acrytemp:
• висока міцність на злам
• флуоресценція як у природних зубів
• легко обробляється і полірується
• доступна в п'яти відтінках: A1; A2; A3; A3.5; B1
• автоматична система змішування 4:1
• мінімальне нагрівання під час полімеризації

Задоволення для професіоналів і пацієнтів

Не всі продукти доступні в кожній країні.  Для отримання інформації про наявність продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим представником.

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



А Ви знали, що під час стандартних сто-
матологічних процедур залишки, заражені 
збудниками хвороб, вивільняються в опе-
раційному полі від використання спрею з 
борами (інструментами), турбінними, куто-
вими наконечниками та ультразвуком? Ці 
збудники залишаються у повітрі кабінету 
до двох годин. Крім того, вони не відфіль-
тровуються звичайними масками і, в під-
сумку, забруднюють все, що знаходиться в 
межах 10 м від пацієнта.

Oral BioFilter, obf - система ретракції губ, 
яка підключається до системи всмоктування 
стоматологічної установки (HVE), покращу-
ючи навколишнє середовище, безпеку та 
гігієну кожного, хто знаходиться в кабінеті.

Пацієнти можуть розслабитись, а не три-
мати рот відкритим протягом довгого часу. 
Комфорт забезпечується ЕРГОНОМІЧНИМ 
ДИЗАЙНОМ, який був вивчений та підтвер-
джений стоматологами.

МІНІМІЗУЙТЕ ПЕРЕХРЕСНЕ ІНФІКУВАННЯ 
в стоматологічних клініках, поглинаючи 
залишки від процедур, перш ніж вони вий-
дуть за межі ротової порожнини пацієнта. 
Перехресне забруднення є найзначнішим 
ризиком для стоматологічних процедур. 
Дослідження показують, що це основна 
причина інфекцій у стоматології серед па-
цієнтів і медичних працівників.

DSI PureSponge – це абсорбуючий кола-
геновий матеріал, що використовується як 
кровоспинний засіб та пов’язка для ран у 
широкому діапазоні хірургічних процедур, 
призначених для захисту, відновлення та 
загоєння порожнини рота. Запобігає при-
пиненню прийому розріджувача крові у 
хворих на серце перед будь-якою стомато-
логічною хірургічною процедурою. 

Виготовлено з очищеного 100% колаге-
ну типу I. Повністю реабсорбується через 3 
тижні. Стерильний, кожна одиниця упако-
вана в окремий блістер (10 блістерiв у ко-
робцi). Форма випуску: куб, конуси, блоки, 
велика губка.

Виробник: Protechno (Іспанія)
Виробник: DSI (Ізраїль)

Переваги:
  Стабілізує згусток крові в альвеолярній 

порожнині
  Запобігає вростанню сполучної тканини
  Ангіокондуктивна - швидка реваскуляризація 

чутливого гребеня вестибулярної кістки
  Сприяє загоєнню ран
  Швидка інтеграція в навколишні тканини
Особливості:

  Швидке і просте застосування
  Безболісний
  Кровоспинний
  Відмінна толерантність тканин
  Економічно вигідний

УНИКАЙТЕ  
ПЕРЕХРЕСНОГО  
ІНФІКУВАННЯ

100% НАТУРАЛЬНИЙ КОЛАГЕН 
ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

063 177 07 30,    068 650 07 00 
www.denter.com.ua     info@denter.com.ua

Стаття з NaviStom ID: 13352 Стаття з NaviStom ID: 13361

Озон активно утворюється при роботі 
кварцових бактерицидних ламп і рецирку-
ляторів в діапазоні довжини хвилі 254 нм, 
діапазон С. В європейських країнах засто-
сування ультрафіолетового знезараження 
повітря заборонено. Білорусь, Росія, Укра-
їна, Казахстан продовжують застосовувати 
ультрафіолетове опромінення повітря бак-
терицидними лампами й рециркулятора-
ми, що підвищує загрозу токсичного впли-
ву озону на людей. 

Озон з повітрям потрапляє в організм і 
негативно впливає на нього: 

  викликає подразнення органів дихання, 
кашель, важкість у грудях (ці симптоми 
можуть тривати кілька годин і переходи-
ти в хронічну фазу);

  зменшує легеневу функцію;
  сприяє розвитку астми і збільшує кіль-
кість її нападів;

  провокує виникнення алергічних реакцій;
  пошкоджує тканини бронхів і легенів;
  сприяє виникненню безпліддя у чоловіків;
  значно знижує імунітет;
  провокує канцерогенні і мутогенні процеси.
Вдихання озону з концентрацією 0,8 мг/л  

протягом 30 хвилин еквівалентне опромі-
ненню 100 рентген.

Всесвітня організація охорони здо-
ров'я віднесла озон до речовин безпо-
рогової дії, тобто будь-яка концентрація 
в повітрі цього газу, найсильнішого кан-
церогену, - небезпечна для людини. Фо-
токаталітичний очищувач «Аеросептик» 
здатний знищувати озон і не виробляє 
його в процесі роботи.

Апарат використовується в медичних 
закладах України: інститут ім. М. Амосова, 
Охматдит, Вінницький військовий шпиталь.

Суть методу фотокаталітичного очищен-
ня полягає в мінералізації газоподібних за-
бруднень на поверхні каталізатора під дією 
фотовипромінювання діапазону А (з дов-
жиною хвилі 400 нм). Реакція протікає при 
кімнатній температурі, при цьому шкідливі 
домішки не накопичуються на фільтрі, а 
руйнуються до нешкідливих компонентів 
повітря - двоокису вуглецю і води. Це усу-
ває небезпеку того, що сам фільтр може 
стати джерелом забруднення при несвоє-
часній заміні, як наприклад, вугільний.

Очищувач повітря «Аеросептик» роз-
рахований на безперервну роботу про-
тягом 7 років, споживає мізерну кількість 
електроенергії і дарує Вам і Вашим близь-
ким чисте повітря. Площа дії - до 100 кв.м.

  Не виробляє озону!
  Працює в присутності людей
  Безпечний
  Ефективний проти вірусів, бактерій, 
алергенів, запахів органічного й неорга-
нічного походження

  Є всі дозвільні документи!

ПМП «Відар»   www.lyudmila.in.ua 
067 837 40 56, 0432 68 06 68

передача "Лінія здоров'я - Аеросептик"

Боротьба з COVID 19: 

ФОТОКАТАЛІТИЧНИЙ 
ЗНЕЗАРАЖУВАЧ ПОВІТРЯ 
«АЕРОСЕПТИК»!

УВАГА! ЗБЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ'Я!

Стаття з NaviStom ID: 13353



м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 
(068) 337 37 37, (068) 380 76 46

www.semorr.com.ua   |   www.mg-dental.com.ua

10 500 $

*О
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МІКРОСКОП

DOM 3000E

12 600 $

 z безступеневе збільшення ZOOM (тепер жодних 
перемикачів, лише плавне збільшення)

 z VARIO FOCUS 200-400 мм – дозволяє людині  
будь-якого зросту працювати в комфортних умовах

 z монітор ASUS з кріпленням до мікроскопу

 z адаптер для цифрової фотокамери Sony

 z цифрова фотокамера Sony Alpha 6000

 z німецька оптика відмінної якості

 z освітлення LED illumination, яскравість світла 
80,000 Lux, температура світла 6500k,   
60 000 годин роботи (близько 10 років), made in 
USA та багато інших унікальних функцій

 z Гарантія 12 місяців 

 z Доставка по Києву та Київській області, інсталяція 
та навчання безкоштовні!

 Нове стоматологам

SKARBODENT - представник 
наконечників СОХО в Україні!!!  

600 грн

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

СКАРБОДЕНТ  Київ

Стійка медична, мобільна, приладова 
металева. Одеса. 1900 грн.

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

SKARBODENT - представник захисного 
одягу і щитків в Україні!!! Київ. 15 грн.

(067) 186-57-79, (050) 471-16-63 ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний дистриб’ютор в Україні

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

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

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

Акція! При купівлі за регулярними цінами від 20 шт. імплантатів  
MultiNEO абатменти для гвинтових фіксацій MultiUnit 

(15 шт. прямих та 5 шт. кутових) У ПОДАРУНОК!
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ТОВ «УКРМЕД дентал»  
м. Київ, вул. Довженка, 18
info@ukrmed-dental.com

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

*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

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

4400*
 €

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

Компанія «УКРМЕД дентал» – офіційний  
представник                          в Україні

Акційні ціни до 30 листопада

 Макс. потужність: 210 Вт  Обертовий 
момент: 80 Н/см  Число програм: 8  
 Мікромотор на 16,2 мм коротший та на 
42 г легший стандартного хірургічного 
мікромотору з оптикою

Фізіодиспенсер

Хірургічна система з наконечником  
із фіброоптикою та набором Basic S Kit

Surgic Pro OPT+ 
Surgic Pro OPT

€ 3305  € 2450
€ 3045  € 2320

 Три режими (Surg - хірургічний, Endo - ендодонтичний, 
Perio - пародонтологічний)  
 Число програм: 9 (Surg – 5, Endo – 2, Perio – 2)  
 Підвищена потужність завдяки функції BOOST

VarioSurg3
€ 5435  € 4150

PANA SPRAY Plus

Спеціальна ціна

780 грн

Спрей для 
змащування  
та очищення

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

Порошок Flash Pearl для AirFlow НОВА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА  ДБАЙЛИВОГО  ОЧИЩЕННЯ

WOW
ЦІНА500 грн

банка 300 г

WOW
ЦІНА35 грн

стік 15 г

Наліт Залишки їжі

Емаль Емаль

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

/Ukrmeddental

АВТОКЛАВ 
Anthos A28

АВТОКЛАВ 
Anthos A22

Клас B
28 л

Клас B
22 л

3 роки гарантії або 3000 циклів

АБО

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Anthos Millseal + Manual

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Комплект з Anthos A28

Комплект з Anthos A22

€ 5300  € 4500

€ 4550  € 3900

Комплект стерилізаційного обладнання від відомого 
європейського виробника ANTHOS за акційною ціною!

M A D E  I N  I TA LY

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Комплект з Getidy KD-18_А (23 L)

Комплект з Getidy KD-12_А (23 L)

€ 2697  € 2346

€ 2523  € 2195

Комплекти стерилізаційного обладнання 
Getidy за акційною ціною!

або

АВТОКЛАВ
Getidy KD-18_A (23 L)

АВТОКЛАВ
Getidy KD-12_A (23 L)

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Siger Sealer X330

Акції дійсні до 30.11.2020





Установка стоматологічна Fona 1000 
SW (верхній підвід). Київ. 
Ціна: 30 000 грн.

095-129-64-44, 097-911-63-68

(044) 331-11-20  z  (096) 097-64-75  www.vashepravo.com.ua

Оформлення ліцензії 
на медичну практику

 кадрові питання 
 діловодство 
 охорона праці

Медичні столики з доводжувачами 
шириною 40-60 см. Медичні стільці, 
широкий вибір кольорів. Меблі під 
замовлення в клініки. Київ.

067-135-46-63, 098-492-90-11

(050) 634-88-55, (067) 575-00-24

Стоматологічна установка 
ZC-S300 (Azimut) 

(Foshan Joinchamp, Китай)

Автоклав стоматологічний
MILLENNIUM B+ 

(MOCOM, Італія) 

88 350 грн 57 000 грн

 Нове стоматологам

SKARBODENT - представник 
WOODPECKER в Україні!!!  

70 грн

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

СКАРБОДЕНТ  Київ

 Б/В стоматологам
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LED-D

LED-FSE LED-AZS LED-FSM

LED-Z

LED-FSA

SR-014

LED-A
6925 грн

13 000 грн 14 400 грн 13 850 грн

340 грн

150 грн

220 грн

250 грн

270 грн

210 грн

4155 грн

6230 грн

2430 грн

5260 грн

www.lums.com.ua 
050-622-55-16 
098-44-888-63 

 Б/В стоматологам

Leica Wild Microscope M655. Б/В 
Ціна: 265 920 грн

097-771-25-72

Durr Vector пристрій для лікування 
пародонту Б/В. Івано-Франківськ. 
Ціна: 22 500 грн.

099-527-41-31

Стоматологічна установка Kavo 
Primus. Нідерланди 10/58. В Україні 
не використовувалася. Броди. 
Ціна: 133 720 грн.

095-553-45-67, 050-581-85-74

z Продам стоматустановки Kavo Amadeus, Kavo 
Unik, компресор ДК 50 плюс Еком, осушувач Еком 

б/в в гарному стані. Київ. 79 464 грн.

(067) 440-25-78, (067) 960-12-23

Внутрішньоротовий сканер  
Cerec Omnicam. Офіційний, куплений  

в Україні 2015. Львів. 367 730 грн.

(093) 761-37-00

/ Кріплення на стелю

/ З наконечником 20:1 зі світлом 

/SystemMedicals
WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM

+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16, +38 (073) 596-84-92 
 medicalsystemsa.f@gmail.com

Операційні світильники 
Shalya OT Light (Індія)

Фізіодиспенсер  
ATS Omega Implant Plus (Італія)

П’єзотом  
Dmetec SurgyStar Plus  
(Південна Корея)

4 пелюстки – 4500 $

6 пелюсток – від 6500 $

АКЦІЇ У ЛИСТОПАДІ!

38 800 €
30 000 €

Baldus Touch – 7395 €
Baldus Analog – 5895 €

Змішувач для анальгезії BALDUS® (Німеччина)

СЕРТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ

Лазер діодний LASOTRONIX (Польща)

Модель 7 в 1  
з двома хвилями 980 нм і 635 нм, 15 Вт  
Хірургія, ендо, періо, фотодинаміка, 

біостимуляція, відбілювання  – 7650 €
Модель 3 в 1  
довжина хвилі 980 нм, 15 Вт  – 4700 €

Ербієвий лазер LightWalker 
ST-E Pro (Fotona, США)

+ навчання в Любляні, 
Словенія, або в Україні

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ! Компанії Lasotronix 10 років! 

10% додаткова знижка

Чекаємо Вас на стенді
28-30 жовтня 2020, Львів

Налобні освітлювачі KSCOPE (Південна Корея)

Модель KS-05

650 $

від 650 $

Бінокуляри JTL MEDILPLUS  
(Південна Корея) 3.5X

Модель KS-07  
з відеокамерою 

1000 $

4500 $ *О
пл

ат
а 

в 
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ур
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Апарат LM Rondo Plus для заточу-
вання кюрет. Можливий торг. Київ.  
15 762 грн.

(067) 868-81-82
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Продається стоматологічна уста-
новка САТВА в відмінному стані. 
Київ. 
Ціна: 85 111 грн.

068-865-85-43, 050-317-71-60

 Б/В стоматологам

Продам стоматологічну установку 
Kavo Primus Germany. Доставка. 
Монтаж. Гарантія. Львів. 
Ціна: 82 302 грн.

063-077-03-30

Продам стоматологічну установку 
Ajax 15 в робочому стані. Київ. 
Ціна: 39 732 грн.

067-703-45-21

Стоматологічна установка KaVo 
Estetica 1042 (2 штуки). Привезені 
з Німеччини! Ціна вказана за одну, 
торг. Надвірна. Ціна: 50 145 грн.

066-875-86-88

z Продам стоматологічну уста-
новку Б/В. Стан робочий, догляну-
тий. Час використання -  з грудня 
2018 року. Київ. Ціна: 15 800 грн.

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

sirona C3+ 2 мотора з підсвіткою. 
2 пустера з підсвіткою. Ультразву-
ковий наконечник з підсвіткою. 
Коломия. Ціна: 133 720 грн.

050-677-17-87, 095-152-33-73

Продам стоматологічну установку 
Pelton&Crane. Made in USA. Доставка, 
Монтаж, Гарантія. Львів. 99 330 грн.

(063) 077-03-30

СТОМАТОЛОГІЧНА УСТАНОВКА 

Ціни індикативні, розрахунок проводиться в грн за курсом продажу валютних засобів на МВБ

Granum  

TS-8830 (СII)

5 000 $

www.med-technika.com

61058, Україна, 
м. Харків, вул. Культури, 14
Тел.: (057) 714-01-56, 717-76-93
medtechnikaltd@gmail.com24 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



Оренда стоматологічного кабінету 
в приватній клініці. Київ. 
Ціна: 500 грн.

097-830-31-10

У стоматологічний кабінет, район 
Оболонь (Київ), потрібен лікар-сто-
матолог-терапевт і медсестра

067-950-97-45

Терміново продам! Стоматологічна 
установка AJAX AJ 10. Бровари. 
Ціна: 45 000 грн.

067-446-50-28

Стоматологічна установка A-dec 
Performer III (США) в робочому стані. 
Боярка. Ціна: 25 000 грн.

097-320-02-19, 067-405-92-10

 Вакансії стомат. клінік

Зубопротезна Лабораторія

  Циркон 
  Роботи на імплантах 
  Металокераміка 
  e.max 
  CAD/CAM                                              
  Знімне протезування

LHB - Lab 

+38 (097) 919-52-02 
м. Київ

 Б/В стоматологам

 Навчання для стоматологів

z Одноденний практичний на-
вчальний курс «ЦИФРОВІ МЕТОДИ 
ДІАГНОСТИКИ І ПЛАНУВАННЯ ОРТО-
ДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ». Харків.

067-577-06-60

z Оренда стоматологічного кабіне-
ту, Київ, Святошинський р-н.

067-505-56-14

 Здам клініку/кабінет

 Здам клініку/кабінет

Здається в оренду стоматологічне 
крісло в діючій клініці поряд  
з метро «Тараса Шевченка». Київ.

067-466-99-99

z Здам в оренду стоматологію з усім 
необхідним обладнанням. Дніпро. 

28 380 грн.

(097) 252-71-73

z Нова стоматологічна клініка здає в оренду крісло, 
1 зміна, Пн-Сб. Установка ANTHOS, VIP ремонт. Вул. 

А.Барбюса, 51/1-А, Французький квартал, Київ. 1600 грн.

(067) 225-44-55, (067) 250-44-55

Оренда стоматологічних крісел  
(5 хв. від м. Шулявка), Київ. 
Ціна: 1200 грн.

097-881-67-84

Здам стоматологічний кабінет. 
Площа 15 м.  
Вул. Бульварно-Кудрявська, Київ. 
Ціна: 600 грн.

067-209-51-30

z Оренда стомат. кабінету в 
діючій клініці в центрі Києва по вул.
Жилянській. Установка A-Dec. Пра-
цюйте на себе! Київ. Ціна: 850 грн.

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

Лабораторія ЕверестДент, м. Київ, 
пропонує свої послуги лікарям-ор-
топедам, стоматологічним клінікам. 
Усі види протезування.

050-530-35-85, 097-225-21-04

Безметалова кераміка  
E-max, GC, Lisi по 650 грн! Київ.

063-508-85-25, 063-508-85-25

Цінуєте Якість?! Надійність?!  
Доступні ціни?! - Тоді вам в З/Т лабораторію 

TandemLAB!!!
(096) 709-13-44

Володимир  Київ

Усі види зуботехнічних і ливарних робіт для 
стоматологів і зубних техніків! Працюємо по 

Україні через Нову пошту. Київ.

(098) 177-71-77, (093) 880-73-99

Дистанційне цифрове моделювання 
в Exocad!

093-651-26-72

093-930-44-55, 063-578-04-41

«Основи дентальної імплантації: 
крок за кроком до успіху». Базовий 
лекційно-практичний  курс. Київ 
21.11.2020 - 22.11.2020 Ціна: 6241 грн

z Виготовлення іменних металевих 
бейджів для медиків і косметологів. Київ. 

125 грн.

(096) 155-00-15, (097) 152-89-61
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 Зуботехнічні лабораторії



Зуботехнічна піч ТЕРМОДЕНТ Т-05. 
Вакуумна помпа. Хмельницький. 
Ціна: 48 246 грн.

097-747-09-75

Продам піч VITA VACUMAT 30 в хо-
рошому робочому стані, безмасля-
на помпа, спіраль закрита. Київ. 
Ціна: 20 000 грн.

050-530-35-85, 097-225-21-04

Продам. Programat P100 з оригі-
нальною помпою без торга. Дніпро. 
Ціна: 42 570 грн.

097-996-13-53

Для зубного техніка - продам піч зу-
ботехнічну Multimat Mach 3. Львів. 
Ціна: 17022 грн.

063-723-86-16

PROGRAMAT Ivoclar. Піч для прес-ке-
раміки. Хороший стан.  
Помпа в комплекті. Київ. 
Ціна: 15000 грн.

066-978-35-82, 066-978-35-82

Картридж (гільза) для інжекції  
25 і 22 діаметр. Херсон. 
Ціна: 11 грн.

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

Цирконієві диски ZOTION , 
WHITEPEAKS, блоки пластмаси 
HUGE PMMA, ZOTION. Житомир. 
Ціна: 1985 грн.

063-665-99-21

Приєднуйтесь до стоматологічної 
групи у Viber - Dental Mix! Ужгород.

098-655-65-80

Відновлення різьби скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, NSK, 
Chirana, KaVo, Satelec, Amdent, 
Apoza, Anthos, Castellini. Київ.

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

Перетяжка стоматологічних крісел 
і стільців. Пошиття захисних коври-
ків, ортопедичних матраців. Київ. 
Ціна: 2800 грн.

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

Професійна заточка стоматоло-
гічного інструменту: елеватори, 
распатори, ножі, ножиці, кусачки, 
кюрети, скелери, фрези. Київ.

068-337-37-37, 068-380-76-46

 Інші пропозиції ст.

Виготовлення іменних металевих бейджів 
для стоматологів, медиків і косметологів. 

125 грн
(096) 155-00-15, (097) 152-89-61

ТМ «Швецька Марка»  Київ

Запрошуємо до взаємовигідного 
співробітництва. З/т лабораторія ARTMIN, 

м. Київ.
(099) 052-87-14, (093) 508-13-06

Валерій  Київ

 Зуботехнічні лабораторії

 Сервіс/Ремонт  cт.

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових протезів - Orto-Star 
(Америка), повний автомат! Київ.

(097) 063-31-13

70 950 грн

Термопластмаса Dentex.S 100 грам. 
Херсон. 
Ціна: 160 грн.

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

Новий. Термопрес автоматичний для 
всіх видів пластмас. Працює з кар-
триджами 22 і 25 діаметром. Гарантія 
2 роки. Херсон. Ціна: 24 500 грн.

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

 Нове зубним технікам

 Нове зубним технікам

АКЦІЯ!!! ЗНИЖКИ, ПОДАРУНКИ на 
всю продукцію ПРОГРЕТ!!! 5-7-9! Від 
офіційного представника в Києві!!! 

51 000 грн

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

СКАРБОДЕНТ  Київ

Бокс під шліфувальний мотор зі світлом 
3500 грн

(068) 363-39-39
Валентин  Житомир

 Б/В зубним технікам

meddentalua@ukr.net

+38 093 607 11 33
+38 097 109 11 33
+38 066 440 33 55

ВАШ НАДIІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК
стоматологічних матеріалів  

і товарів медичного призначення

ГРУПА В VIBERWWW.MEDDENTAL.COM.UA

Продаю артикулятор для роботи  
в з/т лабораторії.  
Виробник GIRRBACH DENTAL. Київ. 
7087 грн.

(067) 868-81-82
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ТОВ «УКРМЕД дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (095) 169-33-59, (050)740-59-99 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.com /UkrmeddentalWWW.UKRMED-DENTAL.COM

Імплантати OKTAGON від DENTAL RATIO  
виробляються на всесвітньо відомому  
підприємстві HAGER & MEISINGER (Німеччина)

 .  OKTAGON 
Made in Germany імплантати і 
інструменти за справедливою  
і адекватною ціною

 .  ROX-CERA 
імплантати з титано-цирконієвим 
покриттям поверхні і спеціальним 
надтвердим покриттям 
трансгінгівальної частини

ROX-CERA
TITANIUM-ZIRCONIUM CERAMIC

Детальна інформація на нашому сайті www.ukrmed-dental.com

1888
sinceMADE BY

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

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

Співпраця з лікарями-стоматологами

 � Розширення асортименту послуг  
для ваших клієнтів.

 � Зручний обмін діагностичною інформацією.

 � Дотримання лікарської етики.

 � Повернення пацієнта  
для подальшого лікування у вас.

 � Спеціалізована професійна співпраця.

 � Лікування у вашого пацієнта виключно 
захворювань тканин пародонту.

 � Робота за сучасними протоколами.

 � Найкраще лікування вашого пацієнта, 
доступне в Україні.

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

 � В PerioCenter працюють тільки лікарі-
пародонтологи та гігієністи.

 � PerioCenter оснащено обладнанням 
і матеріалами виключно для ведення 
пародонтологічного прийому.

 � Інформаційна підтримка і консультації  
з нашими провідними спеціалістами.

Діагностика та лікування захворювань тканин пародонту




