
www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77

Міжнародна конференція
ODESSA DENTAL MEETING

м. Одеса, вул. Пушкінська, 38
Освітня студія «Hellas Dental»

Можливості 
реабілітації 
складного пацієнта

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

Реєстрація на сайті 

www.odessadental.com.ua 
тел.: 096-658-456-3

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

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

безКоштоВно (економія 1300 у.о.)

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.31



Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

Fona 1000 C 
(без движущегося пантографа)

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом)

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3

от 
   2.500 
             у.е.

от 
    3.500  
             у.е.
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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

Продам б/в воскотопку з електрошпателем. 
Шпатель трохи не догріває.
Ціна — 230 грн.
Тел. 096-747-68-60

Продам б/в стоматологічну установку 
Kavo Amadeu, 2001 року випуску.
Ціна — 1 300 у.о.
Тел. 095-244-40-34

Продам б/в рентген-апарат Dabi Atlante 
із проявниковою камерою, у гарному стані.
Ціна —5 500 грн.
Тел. 067-489-14-96

Продам б/в рентген Progeny  Dental (США). 
Тел. 067-786-45-46, Ірина, м. Київ

Продам б/в стоматологічну установку Hirana Ergostar-92.
Тел. 066-969-26-83

Продам б/в ендомотор стоматологічний VDW EndoStepper.
Ціна — 4 500 грн.
Тел.: 098-00-11-22-0, 099-00-11-0-22

Продам терміново стоматологічні установки. 
Усе у відмінному стані.
Тел. 050-559-88-00, м. Київ (Печерськ)

Продам б/в стоматологічну установку, повна комплектація.
Тел. 098-589-33-31

Продам б/в шліфмотор радянського виробництва, 
у відмінному стані, майже не використовувався.
Ціна — 2 500 грн.
Тел. 066-571-77-41

Продам б/в піч Vita Inceramat 3T, 
в ідеальному стані (напрацювання — декілька випалів). 
А також новий запасний муфель.
Тел. 067-952-77-15

Продам терміново б/в полірувальний мотор Leleux PM-Junior, 
у гарному стані. Ціна — 2 500 грн., торг. 
У Німеччині його вартість 800 євро.
Тел. 063-976-06-17 

Продається б/в комплект обладнання для стоматологічного 
кабінету: установка Kavo Unic, компресор безмасляний, 
стерилізатор, меблі, уфо-камера. 
У наявності пакет документів.
Тел. 068-111-19-54

Продам б/в фотополімерну лампу Woodpecker, 
у гарному стані, використовувалася рідко.
Ціна — 1000грн.
Тел. 097-908-02-89

Продам крісло б/в, у гарному стані. 
Відправлення до будь-якого міста України з Хмельницького!
Ціна— $250.
Крісло чорне зі шкіри оленя за $330.
Тел. 067-420-87-23

Продам б/в скелер Woodpecker UDS-L .
Ціна — 2 480 грн.
Тел. 067-74-79-209

Продам б/в піч для звичайної кераміки та прескераміки, 
99 програм, із новою помпою.
Тел. 095-608-71-94

Продам терміново б/в крісло «Сіменс» 
із мобільним блоком «Голанд Дентал». 
Причина продажу — оновлення клініки.
Ціна — $1000.
Тел. 097-985-90-57, Хмельницька обл.

Продам б/в рентген Gendex GX700, у гарному стані. 
Продаж у зв`язку із переходом на радіовізіограф.
Ціна — 700 у.о.
Тел. 093-640-45-40, м. Київ

Продам б/в шпатель KDF Wax Master II, 
у відмінному робочому стані.
Ціна — 2 300 грн.
Тел. 050-377-06-57, Павло

Продам б/в піч Programat P20 (Ivoclar, Німеччина) із помпою. 
Напруга живлення — 200/50-60 Гц; 
споживана потужність — 1 600 Вт.
Ціна — 600 євро.
Тел. 066-724-37-83

Продам ● Зуботехнічне обладнання Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання
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Металокераміка та безметалева кераміка Ducera Kiss від 250 
грн. Можливе виготовлення бюгелів.
Тел. 096-202-55-07

ЛИЗИНГ-ФИНАНС Общество с дополнительной ответственностью
Украина  69035   г. Запорожье ул. Мира 13

тел.: +38 061 212 50 59 | +38 061 218 47 99 | leasing@email.com.ua

Лікар-стоматолог вищої категорії з великим досвідом 
роботи готовий надати консультаційну допомогу колегам-
стоматологам.
Тел. 066-749-40-82

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) 
пропонує якісне виготовлення каркасів 
будь-якої складності з оксиду цирконію  – 290 грн.
Тел. 095-258-05-11

Зуботехнічна лабораторія пропонує всі види протезування 
за помірними цінами. Стислі терміни виконання замовлення. 
Відправлення готових робіт по Україні. 
Гарантовані якість та максимальна естетика.
Тел. 099-649-95-25

Здаю в оренду лампу для відбілювання зубів за типом Zoom-3. 
Можливе відправлення обладнання до іншого міста України.
Ціна одного місяця оренди — $100.
 Тел. 063-237-89-65 044-237-89-65

Будуємо клініки «під ключ». Проект, погодження, будівельні 
роботи, рентген, введення в експлуатацію.
Тел. 044-223-44-98, 050-312-36-60 Сергій.

Зубний технік (м. Київ) пропонує виготовлення 
металокерамічних коронок (Ivoclar, Classic) — 225 грн; 
знімних протезів (бюгельні, пластинчасті); 
куксових вкладок тощо. Якість виконання робіт гарантовано.
Тел. 097-774-83-20

Послуги для стоматКлініК

ділові КонтаКти

Послуги Зуботехнічних лабораторій

Пропоную послуги зубного техніка лікарям-стоматологам. 
Досвід роботи більше 15 років. Територіально працюю 
в м. Харків. Можлива співпраця з іншими регіонами 
(зустріч, виготовлення, відправка, кур`єрська доставка). 
Гнучка цінова політика. Тел. 050-632-676-2, Валерій

м. Київ, 
метро осокорки

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.
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Заміна обивки стоматкрісел і стільців.
Якість завода-виробника.
Тел. 095-837-03-88

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

аппараты 
для надевания бахил         

одноразовая 
медицинская одежда

www.galoshmat.com.ua

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

ООО «Оксия» 
г. Киев, тел. (044) 592 0063, 5591097

E-mail: oxialtd@gmail.com, www.oxia.net.ua

«Перма Эволюшн» («Perma 
Evolution») - это новый каче-
ственный шаг в области плом-
бирования корневых каналов.  
Этот двухкомпонентный (па-
ста/паста) материал изготов-
лен на основе эпоксидной смо-
лы с добавлением гидроксида 
кальция и рентгеноконтраст-
ных наполнителей.  

"Перма Эволюшн" самосте-
рилизуется, что позволяет из-
бежать реинфекций корневого 
канала. Материал безусадоч-
ный, не вызывает раздражения 
тканей и не реабсорбируется ими. 

«Перма Эволюшн» готова к применению – этой 
пастой можно без усилий пломбировать корневые 
каналы, применяя любую известную методику. Удоб-
на в работе. Материал является эндогерметиком 
(силером) и используется с первичнотвердыми мате-
риалами – гуттаперчевыми штифтами, термафилами 

и т.д. Абсолютно инертен, биологически нейтрален. 
«Перма Эволюшн» имеет улучшенные манипу-

ляционные свойства, высокую тканевую совмести-
мость и цветовую стабильность.

На данный момент в продаже имеется новая раз-
новидность комплектации, которая существенно 
уменьшает стоимость материала. 

Немецкая компания «Hahnenkratt»  уже несколько 
лет успешно представляет на рынке Украины свою линию 
стоматологических инструментов:

- пять типов зеркал «Hahnenkratt» не оставят 
равнодушным даже самого требовательного врача.  
Зеркала «Economy» особенно порадуют Вас соотношением 
цена/качество. Линию стоматологических зеркал 
дополняют 13 видов ручек – стальных и пластиковых.

- широчайший ассортимент матриц (19 типов), 
матричных лент и матрицедержателей. Изготовленные из 
нержавеющей стали, матрицы характеризуются отличной 
прочностью на разрыв.  

- системы штифтов нового поколения. Ассортиментный 
ряд представлен тремя наборами титановых и 
стальных анкерных штифтов «Exatec», двумя 
наборами рентгеноконтрастных стекловолоконных и 
углеволоконных цилиндрических штифтов «Cytec» и 
анкерных штифтов «Exatec», а также наборами стальных и 
титановых штифтов для проведения различных операций. 
Применив их однажды, Вы полюбите их навсегда. 
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«Perma Evolution» - лучший материал 
для пломбирования корневых каналов

инновационные стоматологические 
инструменты «HAHNENKRATT» 

Более подробная информация на сайте компании    

У стоматологічний кабінет (м. Одеса) потрібна медсестра. 
Досвід роботи в стоматології від двох років.
Тел.: 048-776-24-71; 048-237-06-49

Стоматологічна клініка 
(м. Київ, Солом`янський р-н, поруч із Міноборони) 
запрошує на роботу медичну сестру.
Тел. 044-245-25-45

Клініка передової стоматології пропонує вакансії: 
лікар стоматолог-терапевт, лікар стоматолог-терапевт 
зі знанням пародонтології. 
Бажано стаж роботи в приватній клініці.
Тел.: 044-287-43-92, 287-77-07

У стоматкабінет (м. Київ) терміново потрібна медсестра, 
або асистент стоматолога. 
Жінка до 40 років.
Тел. 067-783-72-39

У стоматологічний кабінет (м. Одеса) 
потрібен лікар-стоматолог зі своїм асистентом. 
Досвід роботи три-п`ять років.
Тел. 048-776-24-71; 048-237-06-49     

Стоматологічна клініка 
(м. Київ, Солом`янський р-н, поруч із Міноборони) 
запрошує на роботу лікаря стоматолога-терапевта і асистента 
стоматолога.
Тел. 098-109-11-33

У стоматологічний кабінет 
(м. Київ, р-н Борщагівка) 
потрібен ортодонт.
Тел.: 044-592-85-42, 067-786-45-46

У нову стоматологічну клініку (м. Київ) 
потрібні лікарі-стоматологи з досвідом роботи, 
асистенти з медичною освітою. 
Гарні умови роботи і адекватну заробітну плату гарантуємо.
Тел. 044-407-55-99

робота в стоматології ● вакансії

сервіс

Пропоную діагностику та ремонт дентальних рентген-апаратів 
та візіографів. Працюємо з усіма моделями, 
які пропонуються на ринку України.
Тел. 067-721-36-48, Андрій Миколайович

Зубний техніК у місті Києві 
стаж роботи 13 років, 

пропонує співпрацю лікарям стоматологам:
- металокераміка;

- бюгельні протези;
- нейлонові протези;

- знімні протези.
Пробна робота – 30 грн. за одиницю металокераміки.

тел. 063-271-50-57

ПроПоную вЗаємовигідну сПівПрацю 
ліКарям стоматологам.

Зубний технік зі стажем роботи 11 років, (м. Київ).
Виконую всі види зуботехнічних робіт.

Гарантія. Якість. Прийнятні ціни.
Телефонуйте, домовимось!

тел.: 067-250-57-60, 095-069-15-61

ПроПоную сПівробітництво 

лікарям стоматологам 
на умовах оренди  в місті Києві.

тел.: 044-425-78-48, 067-466-90-97
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МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ
ООО “литхромБулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81

litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

лИТхРОМБУлАТ

Украина, чехия, USA, Италия, германия, Словакия

производство германия

1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса
ГИПС

Дробь 
Для ПеСкоСтруя

цена за килограмм - 38 грн.

«Управление мягкими тканями 
при дентальной имплантации – 
основа эстетического успеха»

1980-1986 Степень в области стоматологии и медицины в Майне

1986-1986 Государственная экспертиза 

1987-1990 Повышение квалификации  хирурга-стоматолога в Университете Майна.

Специализация в области имплантологии и пародонтологии сертифицирована 
Немецкой ассоциацией оральной имплантологии (DGOI), Немецким обществом 
имплантологии (DGI), Государственной стоматологической ассоциацией в Гессене     
и Европейской ассоциацией стоматологических имплантологов (BDIZ EDI). 

Полная 3-летняя подготовка квалификации в государственной        
стоматологической ассоциации в Гессене и Франкфуртском университете               
в области челюстно-лицевой хирургии.

Преподаватель последипломного обучения в области имплантологии          
Немецкого общества по оральной имплантологии (DGOI). 

Приглашенный профессор в университете в Сеуле в Департамент Ортодонтической 
хирургии и дентальной имплантации. 

Приглашенный профессор в университете в Претории в Департамент 
Пародонтологии. 

Член правления Немецкого общества оральной имплантологии (DGOI). 

Членство в многочисленных научных ассоциациях, таких как DGOI, DGI, 
Ортодонтическая Рабочая группа, Немецкое общество пародонтологии, 
Европейская ассоциация стоматологических имплантологов. 

Редакционное сотрудничество, входит в состав консультативного совета известных 
журналов по косметической стоматологии, имплантологии и т.д. 

Начиная с 1987 года Лектор на международных научных курсах по темам 
имплантологии, пародонтологии, управление мягкими тканями. 

Множество научных публикаций на немецком и английском языках. 

С 2009 года Вице-президент Немецкой ассоциации оральной имплантологии (DGOI).

Доктор Фред Бергманн
Вице-президеНт DGOI
приглашает на семинар:

предварительная запись по телефону 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77
Количество записей на семинар ограничено

Потрібен зубний технік із досвідом роботи 
з безметалевими конструкціями, прескерамікою. 
Робота з артикулятором.
З/п від 8 000 грн.
Тел. 096-847-17-95

У стоматологічний кабінет (м. Одеса) 
потрібна санітарка, 
на неповний робочий день.
Тел.: 048-776-24-71, 048-237-06-49

Стоматологічному центру (м. Київ) 
на постійну роботу потрібен асистент стоматолога.
Тел. 044-517-12-17

У стоматологічний кабінет (м. Київ, р-н Виноградар) 
потрібні стоматологи-ортопеди та стоматологи-терапевти.
Тел. 096-441-07-34

Стоматологічна клініка (м. Київ) 
шукає стоматолога на посаду головного лікаря.
Тел. 067-243-57-57

Шукаю роботу лікарем стоматологом-ортопедом, ортодон-
том. Олена, 26 років. Закінчила Харківський медуніверситет 
(2001-2006 рр.), Інтернатура – загальна стоматологія  (2006-
2008 рр.). Спеціалізація лікар стоматолог-ортодонт.
Тел.: 097-929-85-20, 093-522-07-38 

Студентка 5 курсу ЛНМУ ім. Данила Галицького 
шукає роботу асистентом стоматолога (м. Львів).
Тел. 050-376-17-16

Анатолій, шукаю роботу зубним техніком. 
Досвід роботи є!
Тел. 097-735-08-57

робота в стоматології ● резюме

Сучасна стоматологічна клініка (м. Київ) у престижному 
мікрорайоні на Оболоні пропонує в довгострокову оренду 
стоматологічний кабінет. 
Тел. 050-358-80-83.

Здається в довгострокову оренду новий діючий стоматкабінет 
з правом викупу у місті Тернопіль. 
Ноторіальне оформлення, нове сучасне обладнання  
з документами. Площа 52,5 кв.м. Ціна 13 у.о./кв.м.
Тел. 099-199-48-44

Здам в оренду крісло в стоматологічному кабінеті 
(м. Київ, р-н Троєщина).
Тел. 099-764-03-40

Здам в оренду стоматологічний кабінет 
(200 м від ст.м. «Дорогожичі»). 
Ремонт, нове обладнання, рентген-апарат. 
Можливе офіційне працевлаштування.
Тел. 063-272-88-84

Здам в оренду стоматкабінет у місті Дніпропетровську. 
Кабінет на одне крісло, нове обладнання та ремонт.
Тел. 050-342-14-48

робота в стоматології ● вакансії оренда стоматКлініК/Кабінетів

робота  За Кордоном 
Проводиться набір стоматологічного персоналу в приватну клініку міста 
Сулейманія, Курдестан. для повної укомплектації стоматологічного 
персоналу потрібні: лікар стоматолог-ортодонт з досвідом роботи; 
зубний технік, який володіє сучасними методами зуботехнічних робіт. 
Заробітна плата для лікарів від $2000, зубних техніків від $ 2000. 

Робота на контрактній основі від 1-го року. Клініка забезпечує: 
візу, переліт, проживання та харчування на час роботи. 

Запис на співбесіду по телефону в м. дніпропетровську 

+38056-788-55-95(94) 
з 9-00 до19-00 год.
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По всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: brovera@mail.ru

ТЕОРИя
1. Гистология мягких тканей применительно 
к планированию лоскута.
2. Анатомические принципы планирования лоскута 
в верхней и нижней челюстях.
3. Принципы премедикации при лоскутной хирургии.
4. Обзор базовых хирургических принципов.
5. Принципы планирования размера и вида лоскута.
6. Использование аутогенного фибрина для уско-
рения заживления мягких тканей.
7. Виды лоскутов.
8. Принципы и методы увеличения длины лоскута.
9. Обзор шовного материала и методов 
наложения швов.
10.Обзор протоколов лечения послеоперационных 
осложнений при лоскутной хирургии.
ПРАКТИКА 
(специальные  модели – одна на два курсанта)
1. Ознакомление и принципы работы с инструментами.
2. Формирование лоскута.
3. Наложение швов (более 10-ти видов) 
применительно к имплантологии и общей 
хирургической практике.
4. Получение аутогенного фибрина (мастер – класс ).

Действительный член Американской Академии 
Пародонтологов “AAP”, Академии Остеоинтегра-
ции "АО", Международной Организации Имплан-
тологов "ITI". DMD (врач-стоматолог) — школа 
стоматологии, Тель-Авивский университет, 1994. 
Специалист в области имплантологии и эстетиче-
ского протезирования в США (Лос-Анджелес). 
Клинический инструктор на курсах повышения 
квалификации в области имплантологии и паро-
донтологии (США, Лос-Анджелес).

Лектор: Доктор гай леви  (США)

6 октября 2011, г. одесса

Мастер-класс:  «основы МенеджМента 
Мягких тканей при иМплантации и 
регенеративных процедурах»

По организационным вопросам обращаться:

(044) 353-15-46
(044) 242-83-49
(063) 439-94-59

 e-mail: info.mdplus@gmail.com

- 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

Гидрофильный материал для пломбирования 
корневых каналов (на основе оксида цинка и 
йодоформа), обладающий широким спектром 
антибактериального действия, который 
способен подавить очаг воспаления, даже 
такие, которые не поддаются традиционным 
методам лечения. Используется как 
пломбировочный материал или, как силлер 
(высокая адгезия) с применением 
гуттаперчевых штифтов.

Ãóòòàïåð÷åâûå øòèôòû

ML.029
M - Миллиметровая кодировка
 L  - Лазерный контроль
.029 - погрешность НЕ более
       +/- 0,029мм

Миллиметровая кодировка

Endoflas F.S.

• Гибкие наконечники для слюноотсосов (длина 150 
мм, диаметр: 6,5 мм) изготовлены из нетоксичного 
материала. Стенки наконечника армирована гибкой 
металлической проволокой, позволяющая придавать 
и удерживать нужную форму. Всасывающая головка 
наконечника имеет обтекаемую форму с 
пластичными прорезами, исключающими 
возможность раздражения слизистой оболочки 
полости рта пациента и способствует комфортному 
удалению слюны.  100 шт., в упаковке. Различных 
цветов (прозрачный, синий, белый (опак), красный, 
зеленый). 

K-DENT

65045, ã. Îäåññà  
Àëåêñàíäðîâñêèé ïð. 14  

www.k-dent.org  
office@k-dent.org  

 (0482) 34-35-79 
 (0482) 49-66-08 
 (0482) 42-91-99 

Îäíîðàçîâûå  íàêîíå÷íèêè äëÿ 
ñëþíîîòñîñîâ

• Ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Óêðàèíû 
• Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð 
  êîìïàíèÿ K-Dent 

Здам в оренду Крісло 
в стоматологічному Кабінеті 

(м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4). 
Кабінет після ремонту, повністю укомплектований 

новим обладнанням: 
стоматустановка «Гнатус», стіл + стілець лікаря, 

панмед, автоклав. 
В наявності рентген-кабінет, ортопантомограф,

зуботехнічна лабораторія (всі види протезних робіт).

тел.: 097-371-15-47, 044-295-58-88

ортопантомограф 
з цефалографом під плівку 

«Vatech neotop-F»
Стан ідеальний. 
Був в експлуатації 3 роки. 

ціна в 2 раЗи 
дешевше За новий аПарат! 

терміново Продам 

тел. 050-323-45-15, 
067-574-61-01
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«Zircon CAD/CAM» - это современный фрезерный центр, это 
цифровые, инновационные технологии и немецкое качество 
в стоматологии по доступным ценам уже сегодня. 

Фрезеровка оксида циркония любой сложности.

Все работы в нашем центре выполняются на новейшем 
оборудовании  компании «Laserdenta» и из современных, 
высококачественных материалов фирмы ‘VITA’ .

«Zircon CAD/CAM» это новый уровень качества и сервиса в стоматологии, 
который по достоинству оценили более 72 стоматологических клиник, 

кабинетов г.Киева и Украины.

Обращайтесь.
Мы всегда будем Вам рады.

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

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, 259-79-89, 259-87-67

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине
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оборудование и комплектующие,полный спектр инструментария 
для стоматологов и зубных техников

СтоматологичеСкое оБоРУДоВаНие

Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

БоРы ТвЕРДоСПЛАвНыЕ

ТУРБИННыЕ НАКоНЕчНИКИ МИКРоМоТоРНыЕ НАКоНЕчНИКИ 
И МИКРоМоТоРы

ФРЕЗы С ТоРцЕвоЙ НАРЕЗКоЙ

ИГЛы хИРУРГИчЕСКИЕ

- ПУЛЬПоэКСТРАКТоРы
- КАНАЛоНАПоЛНИТЕЛИ

03113 г. Киев, Проспект Победы, 80/57
факс: (044) 456-51-85, тел: +38 067-240-06-07
e-mail: kmiz@ukr.net,  www.kmizmarket.ru

АЛМАЗНыЕ 
ГоЛовКИ

БоР «ТРЕПАН»

23

НУПМ-40

совместное 
производство 

с Sirona

Микромотор Пневматический 
ММП 20-01 (М4)(в2)

Наконечник Прямой
НПМ 40-02

НЗТМ-40 
для зуботехнических работ

НУП 30-М 
угловой наконечник

НУПМ 40 
кнопочная и поворотная фиксация бора. 
Водное охлаждение.

НСТФ-300 (М4) (в2) 
фрикционная фиксация бора

НСТксв 
с роторной групой Sirona

НЗК0-02 
(Скейлер) (М4)(В2)

НСТБФ-300 (M4)(B2) 
повышеной мощности

НСТ1К-300 
кнопочный с керамическими подшипниками

БоР ТвЕРДоСПЛАвНыЙ

Значительно
дешевле!
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WOODPECKER (Китай)

чП «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Л. Свободи, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, www.dentalux.ua, www.dlux.biz

www.dlux.biz

UDS-E 
Автономний ультразвуковий скалер Woodpecker. 
- Зйомний автоклавуємий наконечник 
- Режим скалінга 
- Режим ендо 
- Режим періо 
- Подвійний режим подачі води 
- 8 насадок в комплекті 
- 4 файли в комплекті 
- Можливість роботи з розчинами і суспензіями за техноло-
гією «VECTOR» 

UDS-N3
вбудований ультразвуковий скалер Woodpecker. 
- Зйомний автоклавуємий наконечник 
- Режим скалінга 
- Режим ендо 
- 6 насадок в комплекті 
- 4 файли в комплекті

UDS-L
Автономний ультразвуковий скалер Woodpecker. 
- Зйомний автоклавуємий наконечник 
- Режим скалінга 
- Режим ендо 
- 6 насадок в комплекті 
- 4 файли в комплекті 

25www.NaviStom.net  

WOODPECKER (Китай)

чП «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Л. Свободи, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, www.dentalux.ua, www.dlux.biz

www.dlux.biz

LED.B 
Автономна фотополімерна лампа Woodpecker.
- Бездротова
- Тимчасові режими 5,10,15,20 сек.
- Акумулятор 430 циклів по 10сек.
- Потужність - 850-1000 мВт/см2
- Стабільна потужність світіння навіть при низькому заряді 
акумулятора
- Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування

LED.D 
Фотополімерна лампа Woodpecker.
- Можливість роботи від мережі.
- Звичайний, м’який старт, імпульсний режими роботи
- Запам’ятовування налаштувань
- Акумулятор 200 циклів по 10сек.
- Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.
- Можливість роботи без акумулятора.

LED.C 
Автономна фотополімерна лампа Woodpecker.
- Бездротова
- Тимчасові режими 5,10,15,20 сек.
- Акумулятор 430 циклів по 10сек.
- Потужність - 850-1000 мВт/см2
- Стабільна потужність світіння навіть при низькому заряді 
акумулятора
- Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.
- Два акумулятори в комплекті (заводська опція)

24 www.NaviStom.net  



Контактные телефоны: 
+38 (050) 939-98-29
+38 (050) 504-45-67
+38 (0352) 40-09-16

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

STOMADENT 
IMPULS

от 4650 Евро

нАСТОящЕЕ ЕВРОПЕйСКОЕ 
КАчЕСТВО —

2 гОДА гАРАнТИИ

ВОзМОжЕн ВыКУП 
У ВРАчА Б/У 

СТОМАТУСТАнОВКИ

ФОРМИРУЕМ 
ДИлЕРСКУю 

СЕТь
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Лучшие стоматологические установки 
из Поднебесной

ST-D303

ST-RYAN

03680, Украина, г. Киев, 
ул. Машиностроительная, 44
тел.: +38 (044) 247-41-06/07,  Факс:+38 (044) 206-27-02
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

ST-D309

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА

Журнал «стоматологічні оголошення»  ви моЖете отримувати:

м. дніпропетровськ
КММ МеДТеХНІКА-2 пр-т Кірова, 44-Д, тел. 056-371-13-93

м. Кривий ріг
КММ МеДТеХНІКА-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя

ВІТАДеНТ вул. Анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42

КММ МеДТеХНІКА-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. луцьк
КММ МеДТеХНІКА-11 вул. Сагайдачного, 1, тел. 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
КММ МеДТеХНІКА-15 вул. Бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. Київ
БІОДеНТ вул. Дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
ДеНТеК вул. Анрі Барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІНФОЛАйН пр-т. 40-річчя Жовтня, 46-А, тел. 044-501-12-31
ЗУБНА ФеЯ вул. Дніпровська набережна, 26, оф. 2, тел. 044-451-78-48
КМІЗ пр-т. Перемоги, 80/57, тел. 044-456-51-85
ЛиТХРОМБУЛАТ вул. Туполєва, 4-Б, тел. 044-503-33-24
ОКСІЯ, вул. Бажова, 1, оф. 32, тел. 044-592-00-63
СТОМАТСеРВІС вул. Велика Житомирська, 18А, тел. 044-278-41-10
ТЦ МеДТеХНІКА-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
УКРМеД ДеНТАЛ вул. Довженка, 18, тел. 044-537-38-78
ЮАДеНТ вул. Російська 64, тел. 044-225-28-45

м. Кіровоград
КММ МеДТеХНІКА-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

м. херсон
КММ МеДТеХНІКА-4 вул. Жовтневої Революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. харків
ВеЛІєВ ФОП вул. Рудика, 6, тел. 057-714-07-13
КММ МеДТеХНІКА-10 вул. Плеханівська, 40, тел. 057-732-81-10

м. чернівці
КММ МеДТеХНІКА-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. сімферополь 
КММ МеДТеХНІКА-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. тернопіль
ЯРІШ ПП вул. Збаразька, 37, оф. 6-А, тел. 0352-40-09-16

м. одеса 
КММ МеДТеХНІКА-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07

м. мелітополь
КММ МеДТеХНІКА-5 вул. Байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. севастополь
КММ МеДТеХНІКА-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. миколаїв
КММ МеДТеХНІКА-12 пр-т Леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. Полтава
КММ МеДТеХНІКА-16 вул. Фрунзе, 66, тел. 0532-61-52-23

р е д а К ц і й н а  П о л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

«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, 573-97-14, 
E-mail: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 29.08.2011. 
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. 
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цена 6000 Евро
Рентген 

MyRay RX DC
Визиограф 

RSV3

цена 5500 Евро
Рентген 

MyRay RX AC
Визиограф 

RSV3
ООО «УКРМЕД Дентал», г. Киев, ул. Довженко, 18

тел./факс: 537-38-78, 458-47-60 
www.ukrmed-dental.com

АКЦИЯ!!!

RSV3
(Visiodent, Франция)

MyRay RX DC
(Сefla, Италия)

MyRay RX AC
(Сefla, Италия)

С беспроводным пультом ►

Без промежуточных блоков. 
Датчик подключается прямо 
через USB, что значительно 

увеличивает качество 
изображения.

Made in Great Britain
Class B Autoclave

Регистрационное свидетельство №10403/2011 от 12 апреля 2011 года

ВперВые В Украине аВтоклаВ 

класса В по цене класса S 
(от известного европейского производителя)

С3 ADVANCE 16 л 
- автоклав класса В
- вакуумная сушка
- количество лотков - 6

3190 €

С3 ADVANCE 22 л 
- автоклав класса В
- вакуумная сушка
- количество лотков - 8

3490 €

СLASSiC 2100 9 л - автоклав класса N 695 €

ООО «УКРМЕД Дентал», 
г .  Киев, ул. Довженко, 18
тел./факс: 537-38-78, 458-47-60
www.ukrmed-dental .com
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