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Кожна друга            
упаковка цементу MIS      
зі знижкою 30%

Сезон акцій триває!

«компанія Дентек», тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58

При купівлі 
        25 імплантатів 
                 системи Connect
         хірургічний набір лише за

с. 7с. 13

с. 5

додаткова інформація на с. 23

Запрошуємо на курс: 
"Клінічні аспекти планування 
   виготовлення 
     ортопедичних 
        конструкцій                
        на імплантатах"

тел. 044-501-12-31, 
332-44-32, 228-68-06

email: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Лектор:
Рамі Балабановський

22 - 23 грудня 2010 р

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

тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

199
y.o.

термін дії акції 
обмежений



T E N E O

Переосмысливая 
действительность

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
01025, г. Киев,

ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17

e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomats.ukrbiznes.com

Учитывая анатомические 
различия людей, пояснич-
ную опору можно инди-
видуально адаптировать к 
позвоночнику пациента. 
Пациент будет чувство-
вать себя в кресле 
абсолютно комфортно и 
расслабленно.

Инновационная функция 
массажа для отличного 
самочувствия и рас-
слабленного состояния. 
Терморегулирующая 
обивка создает приятный 
охлаждающий эффект для 
комфортного состояния 
пациента в кресле даже 
при длительном лечении.

Устойчивая конструкция 
кресла рассчитана 
на нагрузку до 160 кг. 
Кресло пациента 
регулируется по высоте в 
диапазоне от 370 до 820 
мм. Оно рассчитано для 
врачей и пациентов самого 
разного роста.

SIVISION цифровая си-
стема визуализации для 
проведения презентаций, 
интерактивных обучений 
или показа развлекатель-
ных видеофильмов для 
пациентов в режиме Media 
Player или PowerPoint пря-
мо с рабочего места.

Интегрированные функции для 
проведения эндодонтическо-
го и имплантологического 
лечения. Отсутствие не-
обходимости в использовании 
настольных приборов. 
Графическое отображение каж-
дого этапа лечебного процесса, 
индивидуальные настройки. 

Интерфейс EasyTouch 
– простое и интуитивное 
управление всеми до-
ступными функциями. Его 
меню легко адаптируется 
к Вашим потребностям, 
обеспечивая максимально 
простое лечение на самом 
высоком уровне.

Новинку Вы сможете увидеть на 
стоматологической выставке 

8- 11 декабря 
в выставочном центре

«Киев Экспо Плаза» 
на стенде Стоматсервис
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*1у.е.= 1$ в гривнах по курсу на день оплаты.

650 у.е.* 850 у.е.*

Дельта тренД | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | тел. 044-361-29-23, 044-587-71-79

Гарантия 2 Года 

ПослеГарантийное 
обслуживание 

доставка По украине 

Подключение

Основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

компресcор на две 
стоматологические установки

Основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 55 л.
Мощность: 1100 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

2700 у.е.*

2500 у.е.*

Продаю CAD CAM систему CerCon DeguDent

067-220-19-20 Катерина

Система повністю 
готова до роботи. 
У комплекті: фрезерний 
модуль, сканер, піч 
для випалу каркасів, 
пилосос, програмне 
забезпечення, 
додатковий мотор для 
пилососу.
Ціна 25000 євро.

Продам б/в пічку для кераміки optima-elite, у відмінному 
стані. насос в наявності. 
Ціна: 12 000 грн. Торг. 
Тел. 050-686-38-87 Євген.

Продам безтіньові світильники зуботехнічні, дволампові 
130х25х4, б/в. 
Ціна 1200грн.
Тел. 067-989-85-09 Олександр.

Продам електрошпатель б/в.
Тел. 067-989-85-09 Олександр.

Продам стіл універсальний стоматологічний.
Тел. 050-77-427-05, м. луцьк.

Продам воскотопку б/в.
Тел. 067-989-85-09 Олександр.

Продам підшипники для стоматологічних наконечників і мікромоторів 
виробництва NSK, GRw, barden, СШа, Росія (СЗПП). для оптових 
покупців знижка. 
Тел. 098-44-888-63
e-mail: lemz@front.ru

Продам б/в пічку для випалу кераміки whip mix PRo 100. 
Пропрацювала 30 годин. Упаковка. Помпа. Відмінний стан, новий 
вібростолик whip mix. 
Ціна 4000$. 
Телефон: 095-47-03-007; 098-121-1000 Сергій.

Продам ● Запчастини та комплектуючі Продам ● Зуботехнічне обладнання б/в

Піч для пресування та випалу кераміки

SAteLLIS 
ugIn'DentAIre 

067-868-81-82 
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Рентген 
MyRay RX DC

Рентген 
MyRay RX AC

Визиограф 
RSV3

Визиограф 
RSV3

цена 6000 Евро

цена 5500 Евро

RSV3
(Visiodent, Франция)

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

www.ukrmed-dental.com

MyRay RX DC
(Сefla, Италия)

MyRay RX AC
(Сefla, Италия)

АКЦИЯ!!!

С беспроводным пультом ►

Без промежуточных блоков
Датчик подключается 

прямо через USB

Продам б/в пічку coRe (Італія) для випалу кераміки. 
Стан хороший, робочий. 
Помпа і керамічна підставка в комплекті.  
Тел. 050-622-55-16

Продам б/в індукційну ливарню ВЧИ (Санкт-Петербург), 
напруга 380 В. 
Ціна 20 000 грн.   
Тел. 097-902-79-29

Продам б/в вібростолик. 
Тел. 050-252-71-97 Світлана.

Продам б/в пічку  для випалу кераміки coRe (Італія). 
Стан хороший, робочий. 
Помпа і керамічна підставка в комплекті. 
Тел.: 050-622-55-16; 098-44-888-63 

Продам б/в піч вакуумну «Термодент Т-04», в ідеальному стані. 
Ціна 16000 грн.
Тел. 067-989-85-09 Олександр.

Продам піч вакуумну HЕRamaT c б/в, в ідеальному стані.
Ціна 3000 Євро.
Тел. 067-989-85-09 Олександр

Продам муфельну піч VulcaN а-550 uSa:
автоматична муфельна піч, аналоговий контроль температур, 
діапазон температур 25 ° c – 1,100 °c, аналоговий дисплей, напруга 
200-240 В, потужність 2,400 Вт, вага нетто 20 кг.  
Тел. 067-2-333-000 Олексій.

Продаю б/в американську PINDeX SYSTem maRK 2, 
фрезерний апарат для гіпсу у подарунок. недорого. доставка 
кур’єрською службою. 
Тел. 093-850-31-85

Продам піч для випалу кераміки VITa VacumaT 6000 m. 
дисплей "excellence". 
Ціна 4450 Євро. 
богдан 050-506-02-59.

Продам стоматологічний кутовий наконечник серії S-МaX m95l. 
Підвищення 1:5 для турбінних борів. Корпус з нержавіючої сталі, 
керамічні підшипники, система очищення голівки, оптика з 
стільникоподібного скла, кнопковий затиск бору, чотириточковий 
спрей. Ціна: 555$ Тел.: 099-141-56-34; 067-995-05-43 анастасія.
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Продам ● Зуботехнічне обладнання б/в
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ASPIR30

360 у.о.

Універсальний 
хірургічний 
відсмоктувач

Dservice
46006 Тернопіль, вул. Подільська, 46
тел. 095-694-22-76, 096-412-59-66
www.dservice.com.ua

Макс. розрідження 0,80 бар (-80 кПа)
Макс. потік  (повітря) 40 л/хв
Режим роботи 120 хв робота/60 хв пауза
Вага 3,6 кг
Разміри (ДхШхВ), мм 350x180x210

м. Київ 
вул. О. Довженка, 18

тел./факс: 044-502-68-33
050-356-84-66

lukasevych@cor-medical.com

Бінокулярні 
оптичні системи 
Surgitel®(США)

www.surgitel.com

от $300 

Продам терміново б/в стоматологічне обладнання:  рентген-
апарат 5D2, МІнІдЕнТ 55, МІнІдЕнТ 65, автоклав ГК-10. 
Тел.: 044-292-10-78, 067-447-75-85

Продам автоклав chirana Рs 20a б/в, у відмінному стані.  
Тел. 044-292-10-78;362-70-08

Продається б/в стоматустановка «дИПлОМаТ ЕКОнОМ», 
стілець лікаря стоматолога та стілець асистента. 
Тел. 050-383-14-71 Володимир Іванович.

Продається б/в плівковий панорамний рентген-апарат 
cRaNeX 3+, SoReDeX(Фінляндія). Монтаж, налаштування 
і річна гарантія. При використанні спеціального сканера 
"дІГОРа ПЦТ" може працювати як цифровий. м. Київ  
Тел. 050-383-14-71 Володимир Іванович.

Продається б/в світильник робочого поля, безтіньовий, 
стоматологічний. Розміри 65 х 125 см. 
Тел. 050-383-14-71 Володимир Іванович.

Продам б/в дентальний рентген-апарат belmoND, плівковий, для 
прицільних знімків. Кріплення на стіну. Вартість 500 євро.  
Тел. 067-538-82-23 - Валерій або Ганна.

Цифровий панорамний рентген-апарат

genDex 
ortHorALIx 9200 DDe 

067-868-81-82 

Продам б/в стоматологічний рентген-апарат Siemens 
Heliodent у відмінному стані. 
Тел. 044-362-70-08, 044-559-62-81

Продам стоматологічну установку 
«ЕМда» синього кольору, в хорошому 
стані. Комплектуючі:турбіна, два 
мікромотори, скелер, два пустери, 
слиновідсмоктувач, хірургічний 
пилосос. 
Ціна $1500.
а також продається «СаК» новий.
Ціна $250.

тел. 097-215-37-55  
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Продам ● стоматологічне обладнання б/в
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* 1 у.о. = 1 USD у гривнях за поточним курсом

ЦІНА 
1100 У.о.*

- 130л/хв.
- Ресивер 45 л

YJ130

ЦІНА 
830 У.о.*

- 65 л/хв. 
- Ресивер 25 л.

YJ60 ЦІНА 
550 У.о.*

- 65 л/хв.
- Ресивер 25 л

XP500

Інтраоральна камера 
CMR-01A

- Пам'ять на 8 знімків
- Працює на будь-якому 

моніторі без ПК ЦІНА 
600 У.о.*

ТоВ «КомПАНІя «БІомед» 
03164, м.Київ, пр-т Палладіна, 25,

тел: 044-422-55-66, факс: 044-422-55-65
www.biomed.ua
ПП «АНКоН» 

99029 м. Севастополь, вул. Миколи Музики, 96, 
тел.: (0692) 44-10-22, 050-505-85-23

- Новий світильник
- Удосконалене крісло

ЦІНА 
3300 У.о.*

XP 330

Пневматична

фіксація столика

лікаря

Нижня  подача  
інструментів  легко  
модернізується  
на  верхню  (і навпаки)

ЦІНА 
3100 У.о.*

XP 333

Продам обладнання б/в:

- дві стоматологічні установки з кріслом «СаТВа»;
- ультразвуковий апарат УВЧ-30:

- ультразвуковий терапевтичний апарат УЗТ-01;
- ультразвуковий переносний апарат на два датчика 

«МП Риор 860».

тел. 0432-65-87-20(70); 067-837-40-56

Продається б/в електронний операційний мікроскоп Yz20P5 
66 VISIoN TecH. 
Ціна 45 000 грн. 
Київ, Печерськ. 
Тел. 063-953-13-53

Продам б/в цифровий панорамний рентген-апарат VaTecH. 
Відмінна якість. 
м. донецьк   
Тел. 050-272-21-64

Розпродаж б/в стоматологічного обладнання:  лампа-акселератор 
beyond (СШа); стоматустановки Suntem в комплекті з дентальною 
камерою і монітором; панорамний рентген Soredex cranex excel D 
(Фінляндія); 2 компресори Durr Dental Tornado 130*2 ;   2 стерилізатори 
cristofoli та інше... Тел. 063-953-13-53 Київ.

Продам б/в стоматологічну установку TaKaRa belmoNT.
Тел. 050-77-427-05
e-mail: mrajbolit@gmail.com

Продам б/в стоматологічне крісло linda
луцьк. 
Тел. 050-77-427-05

Продам б/в стоматустановку eurodent 1000S. 
Комплектація: пустер, турбіна bien air mc2, жовтий колір, коричневе 
крісло. 
Тел. 050-908-14-88

Продається недорого б/в мультипроекційна панорамна 
рентген-установка "Pantos 16" (bluex-Італія).  
Тел.: 0-93-448-27-93; e-mail:t_b@ukr.net

Продам б/в рентген-апарат фірми «Тошиба»  aNaTom 65.
Ціна 550 у.о. 
Тел.050-654-18-06
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Продам ● стоматологічне обладнання б/в
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«лизинг-Финанс»
г. Запорожье, ул. Мира, 13 

тел. 061-212-50-59 
e-mail: leasing@email.com.ua

Фотополимерная 
лампа

Фотополимерная 
лампа

$ 300 $ 200

Наконечник турбинный 
с фиброоптикой 

и быстросьемным соединением 

$ 450

Интраоральная 
камера

$ 500

м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3
Тел./факс +38 (0352) 43 40 74, 050 537 56 88
                  +38 (0352) 43 40 75, 067 96 83 138
 E-mail: dentaldepo@utel.net.ua
 www.dentaldepo.com

Придбайте регенерований 
мультифункціональний прес для 
термопластичних матеріалів 
«Multipress» (Roko) з гарантією 1 рік та 
навчанням в сертифікованій лабораторії 
всього за 

АБо

2000 y.o.

Автоматичний 
багатофункціональний прес нової 

генерації для термопластичних 
матеріалів «Multipress Pro» (Roko) 

із стартовим набором матеріалів, 
навчанням та гарантією 3 роки    

Можливий лізинг.

за 3500 y.o.

унікальна пропозиція від 
«дентал депо тернопіль»

Продам б/в повітряну турбіну з фіброоптикою, потрійним 
спреєм і кнопковою фіксацією бора Synea Ta - 98l і перехідник 
з фіброоптикою для з'єднання зі шлангом системи 4 - hole 
midwest Roto Quick (924). 
Ціна 700 євро. Тел. 050 533 37 34 Євген.

Продам б/в портативний стоматологічний рентген-апарат 
Dexco dx3000 південнокорейського виробництва. 
Тел. 050-673-78-43

Продаж та ремонт б/в стоматологічних установок із Європи. 
Тел. 066-704-11-21 Оксана.

Продам б/в стоматологічну установку HIRaDeNT в ідеальному 
стані з компресором і кріслом.
Івано-Франківська обл. 
Ціна договірна.
Тел. 050-654-18-06

Терміново продам б/в стоматологічну установку б/в SIGeR S60. 
Пневмовихід зі світлом, електричний мотор, вмонтований сепаратор, 
нижня подача інструментів. В роботі 1 рік. Відмінний стан. 
Тел. 067-230-98-23 Інокентій, 097-759-84-07 Юлія.

Продам б/в стоматустановку СаТВа КОМПаКТ з компресором DK 
50-10z (2009 рік), доукомплектовану додатковим пневмовиходом, 
мікромотором STRoNG та слиновідсмоктувачем.
Ціна 1000 євро, м.Чернігів
Тел.: 098-609-55-60; 0462-973-976

Продам б/в дентальний рентген-апарат. 
Тел. 067 721 36 49 андрій Миколайович.

Продаються  
- дві стоматологічні установки  PlaNmeKa  comPacT б/у 

в робочому стані;
- чотирі стільця 
лікаря  та асистента у 
відмінному стані;
- меблі на 2 кабінета.
Ціна договорна.
Тел.: 044-230-83-88
           044-238-60-33
e-mail: kes1@i.com.ua

Продам б/в стоматустановку Performer 3 (2004 р.) 
нижня подача інструментів. 
Ціна $2000.  
Тел. 099-483-15-63, м. луганськ.
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Продам ● стоматологічне обладнання б/в
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«стоматолоГ-ж»
м. київ, вул. Шота руставелі, 27

тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

►oDIDent

►oDIPAL

►oDILux

►oDIMAx

►ortoLux тор

16 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-a1-D4 (ВІТа)

16 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-a1-D4 (ВІТа)

39 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-a1-D4 (ВІТа)

27 відтінків в двох кольорових шкалах 1 01 - 1a - 6d (Ivoclar) і 10-41 (De TReY)

22 тональності в двох кольорових шкалах: 59-81 bioform Dentsply) і a0-d4 (ВІТа).

unIDeSA
( Іспанія)

Штучні 
акрилові 

зуби

Новое поколеНие 
электроННых аппаратов

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

Преимущества:
- обновленный дизайн

- усовершенствованный механизм
- укомплектован бактерицидной лампой

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

стоматологическое
оборудование и комплектующие,

полный спектр инструментария 
для стоматологов 

и зубных техников

31113 г.Киев,ул Проспект победы, 80/57
факс: (044) 456-51-85, тел: +38 067-240-06-07, +38 067-240-06-07

e-mail: kmiz@ukr.net www.kmizmarket.ru

► турбинные наконечники

► наконечник микромоторный угловой

► наконечник микромоторный прямой

► Боры твердосплавные

Дочернее предприятие
«торговый дом «кМиз Украина»

► иглы хирургические

► алмазные головки

► Фрезы с торцевой нарезкой

Куплю зуботехнічене обладнання zirkonzahn: циркограф, 
піч і допоміжне приладдя. 
Тел. 062 950-61-62 
Е-mail: is2006@km.ru

Куплю б/d фрезер у хорошому стані. Розгляну всі варіанти. 
Тел. 097-265-07-44 Ганна.

Куплю піч для випалення кераміки (можлива оренда, 
лізинг – оренда з правом викупу – прийнятніше)
Тел. 095-505-86-74

Куплю б/в сухожарову шафу. 
Тел. 050-421-40-07 м. Запоріжжя.

Куплю б/в ящик до компресора eKom Duo старого зразку.
Моб. 050-661-15-31 ярослав.

Куплю б/в блок живлення до бормашини maRaTHoN N7 або 
STRoNG 207/s. 
Тел. 067-776-29-93

Куплю б/в зуботехнічну піч «Термодент» 04, 05 або 06.
Тел. 091-919-61-49

Продам б/в стоматологічне крісло «КСМЕ-1» та установку 
«УС10/100» в хорошому, робочому стані: 2 виходи на 
мікромотори, 4-х канальний вихід «МІдВЕСТ», пістолет вода/
повітря. Компресор мембранного типу всередині установки. 
Ціна 4500 грн.  Тел. 098-369-13-90 аркадій

Продам б/в сухожарову шафу «ГП 20» для стерилізації. У 
роботі була 1 рік. Стан ідеальний.  Тел. 097-759-84-07 Юлія
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► Пульпоэкстракторы

► каналонаполнители

Продам ● стоматологічне обладнання б/в

куПлю ● Запчастини та комплектуючі

куПлю ● Зуботехнічне обладнання б/в

куПлю ● стоматологічне обладнання б/в
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Украина, Чехия, USA, Италия, Германия, Словакия

МАГАзИН СТОМАТОлОГИЧЕСКИх МАТЕРИАлОВ

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

II, III, IV класса

ООО “литхромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б

тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81
litchrombulat@mail.ru

НивкиМ

ГИПС

тел.:063-443-14-99
stoma@gala.net, www.stoma.in.ua

● Зручна та проста 
у використанні

● автоматизоване 
заповнення усіх форм

● медичні картки з 
фото: пацієнта, зубів, 

рентгенограм

система обліку Пацієнтів 
у Приватних стоматолоГічних клініках

ПП “Релакс”, м. дніпропетровськ, вул. ленiнградська, 61, 
тел./факс: (056) 77-00-861, 716-72-69, (050) 320-39-29, 

alex_relax@inbox.ru, www.ahill-relax.dp.ua

ОСТЕОМАТРІКС 

Біопластичний матеріал 
на основі ксеноколагену 
для відновлення 
кісткових дефектів

современный 
специализированный 
фрезерный центр предлагает

каркаСы из окСиДа циркония
Любой протяженности, из высококачественных 
немецких материалов

Мы не УДивляеМ ценой. 
Мы УДивляеМ качеСтвоМ.

Фрезерованные каркаСы из титана и CoCr
Высококачественные материалы, отсутствие внутренних 
напряжений и деформаций, высокая точность 

CаМая УниверСалЬная 
СиСтеМа Сканирования 
и МоДелирования в Мире

г. Киев, ул. Протасов Яр, 13
тел.: 044-221-48-18, 098-433-89-74, 063-948-03-33

email: dfzdental@gmail.com
www.dfz-dental.com.ua

инДивиДУалЬные аБатМаны на титановой ПлатФорМе, 
из окСиДа циркония и Металла
Для любых систем имплантатов, любой сложности

ДФЗ-Дентал

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБУЧЕНИЕ

Виготовлення знімних 
та незнімних протезів, 
фрезерувальні роботи, 

бюгельне протезування, 
Валпласт.

Зуботехнічна лабораторія 
«Mx teCHnoLogy» м. київ 

15-річний досвід ПротеЗування.

тел: 063-350-03-30, 044-223-57-80, 067-710-81-22

Усі види зуботехнічних робіт. Кур'єр, пробна робота, безметал, 
артикулятор, бюгельне, імлантанти, ортодонтія. Стажування в 
німеччині, австрії. 
І до того ж прийнятні ціни. 
050-927-6513 анатолій

Здам в оренду одне обладнане робоче місце лікаря 
стоматолога в діючому стоматологічному центрі, 
розташованому на червоній лінії за адресою: 
м. дніпропетровськ, пр. Героїв, 12 - кінець будівлі Китайської 
стіни. Тел. 056-742-88-19; 050-57-57-227.

лабораторія в Києві на лівому березі пропонує послуги із 
запресування кераміки. Ви приносите нам віск і отримуєте 
керамічний ковпачок, вкладку, коронку, міст. Пресуємо на 
печі Ivoclar Programmat eP 3000. 
Тел.044-227-62-90, Моб.093-911-62-34

Послуги зубного техніка. бюгеля - 800 грн. МК - 190 грн. 
Протези:акрил 300 грн, нейлон 600 грн, акрил + ацетал 
кламер 350 грн, тимчасова коронка 55 грн.
Тел.: 066-910-53-06, 098-540-88-18

- безметалловая керамика Ivoclar Vivadent IPS е.maX;
- металлокерамика Ivoclar Vivadent, IPS d.Sign, IPS Inline;
- бюгельное протезирование;
- протезы из нейлона;

 сПецПредложение: 
пресс-каркасс IPS e.MAx - 240 грн.

Тел.: 044-440-73-43, 502-36-80

Зуботехническая 
лаборатория 

Зуботехнічна та ливарна лабораторія «Супрем» 
(15-ти річний досвід роботи) запрошує до 

співпраці лікарів, стоматкабінети та клініки, зубних техніків. 
Виготовляємо литво, металокераміку, металопластмасу 

(у тому числі на замках), знімні протези та інше. 
Оптимальне співвідношення ціни та якості. 

договірні відносини. Кур’єр. 

тел.: 044-235-6790, 235-0754, 067-445-2342 
Олег Миколайович.  www.suprem.com.ua
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ПослуГи ● оренда стоматобладнання

ПослуГи Зуботехнічних лабораторій
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- 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

воздушные медицинские 
стерилизаторы объемом 
20, 40 и 80 литров

камеры для хранения 
стерильных изделий 

«Фиола»

61001, г. Харьков, 
ул. Плехановская, 16-а, офис 50
тел./факс: (057) 732 40 43
e-mail: utc@hotbox.ru, www: http://utc.hotbox.ru

нарОДнЫЙ ИМПлантант

СтабИльнОСть 
И  наДежнОСть

ПрекраСнО  ПеренОСИт 
СверхвЫСОкИе  нагрузкИ

 хОрОшее  уПлОтненИе 
СПОнгИОзнОЙ кОСтИ

высокая 
вероятность 
успешного 
внедрения 

имплантата даже 
при затрудненных 

показаниях

Made In germany

ооо «Паллада Плюс», г. харьков, ул. воробьева, 5
тел.: 067-574-41-76 (андрей), 067-731-74-71 (сергей)

Приглашаем вас посетить наш стенд № к-9 на выставке 
«мЭдвин: Эксподентал - 2010» 8-11 декабря.

Зубний технік запрошує до співпраці у місті львові: 
виготовлення металокерамічніх коронок і мостів, бюгельних 
протезів з замковими видами фіксації, акрилових знімніх 
протезів. 
Місто львів. Тел. 067-376-02-21.

Запрошуємо до співпраці стоматологів і зубних техніків. 
Виготовлення усіх видів знімних і незнімних конструкцій 
будь-якої складності. 
095 418 52 77, 096 420 78 06 андрій.
e-mail: info@mmlab.com.ua

сучасна Зуботехнічна лабораторія 
на оболоні ПроПонує сПівПрацю 

стоматолоГам та клінікам.
Гарантія. якість. Кур'єрська доставка. Прийнятні ціни.

Здаються робочі місця для зубних техніків.
тел. 044-426-93-77, 067-502-12-82

email:kostya_ed@ukr.net, www.lakostea.com.ua

Зубний технік (м. київ), 
стаж роботи 12 років, 
ПроПонує сПівПрацю. 

Металокераміка, бюгельне протезування, нейлонові про-
тези та інше. Пробна робота – 30,00 грн за одиницю 
металокераміки.

063-271-50-57

Зуботехнічна лабораторія PRoFIeSTeTIK приймає замовлення 
на виготовлення ортопедичних конструкцій будь-якої склад-
ності: металокераміка, безметалова кераміка, кераміка на 
оксиді цирконію, протези на імплантатах, бюгельні протези, 
протези. Тел. 050-974-54-49, 093-428-87-26.
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Виготовлення зуботехнічних робіт будь-якої складності, 
металокераміка (VITa Vm13, VITa omeGa 900), цільнокерамічні 
коронки (оксид цирконію), металокераміка з опорою на 
імплантати. на першу роботу знижка 20%. 
Тел. 098-683-24-26 людмила.

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці лікарів, 
стоматологічні клініки, зубних техніків. Виготовлення знімних, 
умовно знімних та незнімних конструкцій. Телескопічні 
конструкції. Прескераміка. Гальвано. 
Тел.: 095-418-52-77; 096-420-78-06 андрій. 

Зуботехнічна лабораторія на базі стоматологічної клініки пропонує 
співпрацю лікарям - ортопедам. 
м. дніпропетровськ, вул. Ю. Саіченко, 12. 
Тел.: 056-770-66-10; 056-742-88-19

ПослуГи Зуботехнічних лабораторій

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3D діаГностика
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.
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аР Крим, 95034, 
м. Сімферополь, 
вул. декабристів, 21.
Тел. 0652-54-78-86 
         050-651-25-70 
e-mail: medregion@mail.ru 
www.medregion.com.ua

*оплата в гривнях по курсу

тел: 044-572-98-18,   
050-312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

алмазні сепараційні диски «аГрі»
Ціна від 11,00 грн.

бори для прямого наконечника 
«система», білорусь. 

Ціна 3,70 грн.

бори алмазні Diatex, білорусь. 
Робоча частина різна. алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 2,15 грн.

бори алмазні «система», білорусь. 
Робоча частина різна.  алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 3,20 грн.

тел./факс: 044-501-12-31
тел. 095-627-33-27, 044-332-44-32,
044-228-68-06, 
e-mail: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Стоимость курса: 2500 грн (при предоплате до 10.12.10), при более поздней оплате - 3000 грн. Места ограничены.

Клинические аспекты планирования изготовления ортопедических конструкций на имплантатах.
Семинар содержит подробное систематизированное изложение и демонстрацию клинических и зуботехнических 
этапов протезирования с опорой на имплантаты. Семинар рассчитан на ортопедов и стоматологов общей практики.
1. Введение.
• Факторы, влияющие на возрастающую потребность протезирования на имплантатах. • Биологические, эстетические 
и функциональные последствия убыли костной ткани у пациентов. • Анализ последствий использования частичных и 
полных съёмных протезов. • Цели и преимущества использования имплантатов в протезировании относительно конвен-
циональных видов ортопедических конструкций.
2. Классификация несъёмных и съёмных ортопедических конструкций на имплантатах.
3. Терминология составных частей съёмных и несъёмных конструкций на имплантатах.
4. Биологическое пространство (ширина) с точки зрения имплантологии и эстетики. • Концепция «Platform Switching» - 
соединения платформ различного диаметра.
5. Аналого-трансферная система. Анализ.
6. Обоснование и аспекты планирования протезирования на имплантатах. • Предварительное диагностическое протези-
рование - mouck-up , диагностические модели и воскование. • Предварительный диагностический шаблон на приточке 
и на его основе геометрический анализ эстетики, функции и фонетики - начальная основа выбора вида несъёмной или 
съёмной конструкции в имплантологии. • Последовательный алгоритм планирования конструкции на имплантатах, диа-
гностические и хирургические шаблоны, компьютерная диагностическая томография. • Планирование ортопедических 
конструкций опирающихся на имплантаты на нижней челюсти: • Преимущества и недостатки съёмного протезирования 
на имплантатах. • Виды съёмных и несъёмных ортопедических конструкций опирающихся на имплантаты. • Функцио-
нальная деформация нижней челюсти и её влияние на выбор конструкции. • Анализ планирования ортопедических кон-
струкций опирающихся на имплантаты на верхней челюсти: • Планирование восстановления переднего зуба на верхней  
челюсти с помощью имплантата. Глубина расположения имплантата. • Эстетические абатменты на основе оксида цирко-
ния. Варианты, анализ. • Немедленная имплантация после удаления зуба. Показания и преимущества. • Восстановление 
одиночных зубов с помощью имплантатов в задних сегментах челюстей. Показания, ограничения.
7. Принципы цементируемого несъёмного протезирования на имплантатах. Преимущества и недостатки. • Анализ срав-
нения супраструктур для цементируемых конструкций: • Ретенция и резистентность абатментов. Возможность их усиле-
ния. Требования к абатментам.
8. Принципы прикручиваемого несъемного протезирования на имплантатах. Преимущества и недостатки.
9. Последовательный протокол и алгоритм действий после второго этапа обнажения имплантатов. • Дополнительный 
диагностический шаблон на временных переходных абатментах залог успешного эстетического и функционального диа-
гноза. • Выбор абатментов, их формы и количества с учетом ретенции и резистентности. Непараллельные абатменты.
10. Влияние формы и соотношения зубных дуг на выбор вида конструкции.
11. Анализ и биомеханика соединения имплантатов и естественных зубов. Клинический алгоритм действий.
12. Планирование временных конструкций на имплантатах. Стратегически важные зубы на этапах имплантации.  
13. Точный перевод временных конструкций в постоянные.
14. Планирование и обоснование окклюзии ортопедических конструкций, опирающихся на имплантаты.
• Анализ контактов на рабочей и не рабочей сторонах. • Защитная окклюзия в имплантологии. Влияние передней на-
правляющей (anterior guidance), кривых Шлея и Вильсона на прогноз ортопедических конструкций. • Первичные окклю-
зальные контакты. Окклюзия на естественных зубах и имплантатах. • Площадь окклюзальной поверхности и её влияние 
на напряжения в кости. • Окклюзальный компас коронки на имплантате и естественном зубе.
15. Клинико-лабораторные этапы протезирования на имплантатах.
16. Критерии успешного протезирования на имплантатах.

Курс протезирования на имплантатах

 D.M.D. Ph.D. Кандидат медицинских наук (Московский Медицинский Стома-
тологический Институт, 1989 год). 
 Дипломированный специалист по ортопедической стоматологии (Иеруса-
лимский Университет, 1994 год). 
 Преподаватель, консультант и практический инструктор дипломированной 
специализации по имплантологии и эстетике кафедры ортопедической стомато-
логии Тель-Авивского университета. 
 Главный врач центра сложночелюстного протезирования (Тель-Авив, с 1992 года). 
 Действительный член ассоциации ортопедов Израиля.

22 - 23 декабря 2010 г.

Dr. Rami Balabanovskiy
Рами Балабановский

По вопросам участия обращайтесь к организаторам: 

Компанія шукає регіональних представників в регіонах 
України з продажу ізраїльських імплантів з біоактивним 
покриттям alfa Gate.  Цікаві умови співпраці. 
Тел. 050-236-77-06

комП'ютерна 
ПроГрама 

для керування 
клінікою.

Програмний комплекс для комплексної 
автоматизації роботи стоматологічної клініки 

та зуботехнічної лабораторії.

тел: 062-345-15-57, 345-28-60
email: ccs@ccs.com.ua

Виконуємо ремонт стоматологічних наконечників. для ремонту 
застосовуються високоякісні підшипники виробництва NSK, GRw, 
barden. Заміна підшипників виконується на спеціальному пресі.
Тел.: 050-622-55-16; 098-44-888-63

Ремонт і сервісне обслуговування стоматологічного обладнання 
в м. Харкові і області. 
Тел.:099-742-07-00; 050-984-78-19

23

сервіс

уваГа, роЗПродаж!

Імплантат «Tuareg»(«Adin») - $55
Імплантат «Dynamic»(«Cortex») + абатмент - $65

Імплантат «Dynamic»(«Cortex») база - $60
Імплантат «Classic»(«Cortex») + абатмент - $60

Імплантат «Classic» («Cortex») база - $55
А також інструментарій фірми «Cortex» за зниженими 

цінами (сумісний з системами «Alpha-Bio», «MIS», «AB Dental»)
тел.: 044-332-44-32; 332-25-32

діагностичний центр "С.К.дент" надає можливість проведення 
стоматологічної 3D-діагностіки, 
діагностики стану пародонту «Florida Probe».
Тел.: +38 044 570 97 77
Е-mail: skdent@list.ru

діаГностичні центри

ділові контакти

Зуботехнічна лабораторія пропонує послуги з виготовлення 
зубних протезів. незнімні: металокерамічні, цільнокерамічні, 
металопластмасові, суцільнолиті, знімні (акрилові, нейлонові і 
бюгельні). 
Тел.: 044-545-40-11; 067-776-29-93 В'ячеслав.

ПослуГи Зуботехнічних лабораторій

550 грн

хАРИзМА, г. Киев, ул. Мостицкая, 9
Тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02

www.harizma.com.ua

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

Made in USA

● Комфорт при ношении!

● Увеличение: X2.5, X4, X6

● Полный вес 56 грамм!
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DMD (врач-стоматолог) – школа 
стоматологии, Тель-Авивский университет 1994. 

Endodontist (Дипломированный 
специалист по эндодонтии)  Кафедра 
эндодонтии стоматологического факультета 
Еврейского Иерусалимского университета 
Хадасса 2002. 

Лектор и клинический инструктор 
кафедры эндодонтии стоматологического 
факультета (Москва). 

Консультант по разработкам в области 
эндодонтии компании NRG (Израиль). 

Член международной редколлегии 
журнала «Клиническая Эндодонтия» (Россия).

С 2008 Экзаменатор Эндодонтического 
Консилиума Израильского Научного 
Стоматологического Общества.

Специальные вопросы в эндодонтии.
1. Апексификация и Апексогенез
2 Революционная техника реваскуляризации
3. Cracked Tooth Syndrome 
(Трещины и расколы коронковой 
и корневой части зуба)
4. Вертикальный перелом корня 
(Vertical Root Fracture)

Стоимость курса: 4000 грн.

По организационным вопросам 
просим Вас обращаться 

в представительство IDG в Украине

тел.: (097) 8162075, (093) 6604417 – Маргарита

тел.: (067) 5046208, (044) 2327709 – Антон

e-mail: brovera@mail.ru

Михаил Соломонов, DMD

13-14 Декабря 2010 г. киев

СЕМИНАР ПО ЭНДОДОНТИИ 

Потрібен асистент стоматолога.
Вимоги: вік до 38 років; досвід роботи не менше року; 
з/п за результатами співбесіди. м. Обухів.
Зубним технікам та лікарям-інтернам не турбувати.
Звертатися за тел. 067-748-59-83 Ігор Миколайович.

Зубний технік шукає учня, м. дніпропетровськ. 
Тел. 067-539-07-80 Вадим.

У приватну соматологічну клініку (Київ) на постійну роботу потрібен 
стоматолог-ортопед зі стажем не менше 10 років. 
адреса клініки : м. Київ, вул. донецька, 8/10. 
Тел. 050-330-19-31 людмила данилівна.

Пропонуємо працю в Словацькій Республіці лікарю-ортодонту 

з досвідом роботи. 

Прямий контакт на роботодавця:

тел. +421905317953, 
email: petramed@petramed.sk, www.petramed.sk

робота в стоматолоГії ● вакансії
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Сервісне обслуговування та ремонт стоматоло-
гічного обладнання. авторизований сервісний 
центр «bien air» по ремонту мікромоторів та 
наконечників усіх типів. 
ТОВ «КаСКад дЕнТ» Тел. 044-501-17-02 

авториЗований 
сервісний центр «BIen AIr»

Ремонт наконечників усіх типів.

Тел. моб. 063-473-87-68

Сервісне обслуговування 
стоматологічних клінік, 
ремонт стоматологічного 
обладнання (установки, рентген-апарати,
 наконечники та ін.). 15-річний досвід роботи.  
УкрМед дентал.  Тел. 044-458-31-56

Ремонт, модернізація і технічна підтримка стоматологічних 
установок, наконечників і іншого устаткування. Подальша 
допомога, у тому числі і термінова, для безперебійної роботи 
Вашого бізнесу. 
Тел.: 044-223-44-98; 050-312-36-60 Сергій Михайлович

сервіс
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При обследовании пародонта электронным 
зондом достигается одинаковая сила зондиро-
вания, что в свою очередь создает такое преи-
мущество автоматизированного метода перед 
мануальным, как получение возможности более 
точной, а значит, более объективной количе-
ственной оценки состояния пародонта.

Постоянная сила зондирования электронных 
зондов уменьшает возможность получения вари-
антных значений при зондировании, автоматиче-
ская запись данных в компьютер облегчает сбор 
и анализ большого количества данных за продол-
жительный промежуток времени и в динамике.

Еще одним преимуществом автоматизиро-
ванного обследования является наглядность и 
доступность полученных результатов для боль-
ных (цветной, графический, процентный ана-
лиз), благодаря чему у них создается стойкая 
мотивация для лечения и профилактики генера-
лизованного пародонтита. 

Преимущество использования автомати-
зированной системы за счет получения более 
точных результатов измерений, а также сокра-
щения времени, затраченного на обследование 
пациентов и фиксацию результатов на бумаж-
ных носителях данных зондирования.

АИТАС ПлЮС, 
33001, г. Ровно, ул. Дубенская ДОС 217, 

тел./факс (0362) 62-05-16,63-19-35, 
e-mail: aitas@utel.net.ua, aitas@ukrpost.ua, 

www.floridaprobe.com.ua, www.aitas.com.ua 

– диаГностика 
третьеГо 

тЫсячелетия

теПерь
стерильно!
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Візьму в оренду крісло в місті Києві, район Оболоні. 
Тел. 097-913-02-66 Максим.

Візьму в оренду з подальшим викупом стоматологічну клініку 
на 2 крісла. 
Тел. 097-205-42-25 Ірина.

Здам в оренду стоматкабінет в діючій клініці в місті Києві 
(станція метро Палац Україна). нове обладнання. 
Тел. 067-401-36-05

Здам в оренду стоматкабінет в діючій клініці на Солом’янці. 
Тел. 050-313-31-73

Продаються: діюча стоматклініка на 2 крісла і нова клініка на 3 крісла. 
Уся дозвільна документація є. діюча (Відрадний) - оренда на 3 
роки, підтверджена; нова (Троєщина) - своє приміщення 122 кв.м, з 
ремонтом, частково обладнане. Ціна договірна. 
Тел. 067-466-08-85

У стоматологічну клініку в м. бровари потрібен хірург-
імплантолог. 
Можлива робота за сумісництвом (2-3 зміни на тиждень). 
Тел. 097-329-95-67 

У медичний центр "аГаПІТ" потрібен лікар стоматолог. 
Графік роботи - 3 зміни на тиждень. Можливе сумісництво. 
Прийом своїх клієнтів. 
Тел. 044-292-03-21 наталія

Стоматологічна клініка «Супрем» з 15-ти річним досвідом 
роботи (м. Київ, район з/д вокзалу) запрошує на постійну 

роботу лікаря стоматолога та зубного техніка 
по виготовленню незнімних та бюгельних протезів.

договірні відносини, порядність та чіткість виплати зарплати.  

тел.: 044-661-83-63, 067-445-23-43 
В'ячеслав Максимович. www.suprem.com.ua

робота в стоматолоГії ● вакансії

Продаж стоматклінік

оренда стоматклінік. кабінетів

нерухомість для стоматолоГії. ПоПит
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ТЗОВ «Західно-Український Центр «Медсервіс»
79057, Львів-57, вул. Антоновича, 128

тел. приймальна: (032) 237-85-28,
тел./факс: (032) 237-96-50,

тел.: (032) 295-39-81 - відділ маркетингу
тел.: (032) 295-51-05 - НДВП «Екологія»

e-mail: medservmarket@gmail.com
www.medservis.com.ua

      РЕЦИРКУЛЯТОРИ призначені для дезинфекції по-
вітря в операційних блоках, відділеннях інтенсивної 
терапії, опікових палатах, асептичних боксах, поло-
гових залах, аптеках, стоматологічних відділеннях, 
процедурних, палатах для важкохворих. Рецирку-
лятори розміщуються усередені приміщень на стіні, 
забезпечуючи постійне підтримання асептичних 
умов  у приміщенні ЗА ПРИСУТНОСТІ ЛЮДЕЙ.
Безозонові бактерицидні лампи мають широкий 
спектр дії на мікроорганізми: бактерії, віруси, гриби, 
спори (включаючи мікробактерії туберкульозу).

Свідоцтво про державну реєстрацію №5977/2007 від 26.01.2007р.
Висновок державної санепідемекспертизи №05.03.02-04/57357 від 27.11.2006р.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 9574/2010 від 01.07.2010 р.
Висновок Державної санепідекспертизи 05.03.02-04/16095 від 16.03.2010 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію №5968/2007 від 26.01.2007р.
Висновок державної санепідемекспертизи №05.03.02-04/57358 від 27.11.2006р.

Власного 

              виробництва

Власного 

              виробництва

Рециркулятори-
це бактерицидні опромінювачі нового 
покоління, успішно використовуються 
замість бактерицидних ламп, їх перевагою 
є можливість використання під час 
оперативних втручань.

Засоби індивідуального 
захисту при 
рентгенологічному 
дослідженні «ОБЕРІГ» 
- 36 найменувань. 
Матеріали, що 
використовуються для 
виготовлення, мають 
дозвіл МОЗ України на 
використання.

РЕЦИРКУЛЯТОРИ

ОПРОМІНЮВАчІ

Дистриб'ютор в Україні—ТОВ «ТЦ «Медсервіс»
Тел/факс: +38 (032) 252-01 -84, тел.: +38 (032) 252-02-09
Е-mail: medservisplus@gmail.com, www.medservis.com.ua

Дилери: ТОВ «Укрвата», тел.: +38 (044) 245-91 44, 245-91-43
ПрАТ «Альба Україна», тел.: +38 (044) 490-32-70

шПРИЦИ

журнал «стоматолоГічні оГолоШення»  ви можете отримувати:

м. херсон
МЕдТЕХнІКа-4 вул. Жовтневої революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. харків
ВЕлІЄВ ФОП вул. Рудика, 6, тел. 057-714-07-48
дЕнТПРО вул. Кооперативна, 5(вхід з двору), тел. 057-714-07-13
МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

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

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

м. одеса 
КРИСТал вул. дорожня, 25, тел. 048-777-33-37
МЕдТЕХнІКа-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07

м. мелітополь
МЕдТЕХнІКа-5 вул. байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

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

м. тернопіль
дЕнТал дЕПО вул. Шашкевича, 3, тел. 0352-43-40-75

м. миколаїв
МЕдТЕХнІКа-12 пр-т леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. дніпропетровськ
МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93
ВЕРТИКалЬ пр-т Кірова, 46, тел. 0562-36-69-02

м. кривий ріг
МЕдТЕХнІКа-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя
ВІТадЕнТ вул. анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42
ІМПлаЙФ вул. Уральська, 1-б, тел. 061-214-97-98
лИЗИнГ ФИнанС вул. Миру, 13, тел. 061-212-50-59 
МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. луцьк
МЕдТЕХнІКа-11 вул. Сагайдачного, 1, 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
МЕдТЕХнІКа-15 вул. бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. київ
бІОдЕнТ вул. дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
дЕнТЕК в ул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІнФОлаЙн пр-т 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31
ІПСТ вул. Хрещатик, 44-В, тел. 044-234-43-00
КаСКад дЕнТ вул. Ірпінська, 78-а, тел. 044-501-17-02
лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
СТОМаТОлОГ-Ж вул. Шота Руставелі, 27, тел. 044-531-98-90
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
УКРМЕд дЕнТал вул. довженко, 18, тел. 044-537-38-78
ХаРИЗМа вул. Мостицька, 9, 5-й поверх, тел. 044-462-52-87

м. львів
КОннЕКТ вул. Княгині Ольги, 99, тел. 032-295-55-62
ПРЕМ'ЄР дЕнТал вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел. 032-297-63-65
                                    вул. ніжинська, 10, корп. 5, тел. 032-297-63-64
МЕдСЕРВІС вул. антоновича, 128, тел. 032-237-85-28

м. кіровоград
МЕдТЕХнІКа-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

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, 573-97-14, e-mail: info@zooble.com.ua. 
наклад-7000. друк ТОВ«новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. номер підписано до друку: 23.11.2010. 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. 

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»




