
6/ 2015

(044) 501-12-31, (099) 628-28-31, ifl@voliacable.com, www.dentalinfo.kiev.ua

11-12 вересня 2015 
Київ

13-14 вересня 2015 
івано-франКівсьК

Семінар для лікарів стоматологів-
ортопедів та зубних техніків за 

технологіями дентальної імплантації

детальніше на с.22 

 Каркаси

 Кореневі вкладки

 Індивідуальні абатмени

 Безкоштовна кур'єрська  
    доставка

044-225-28-45
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

Made
in Germany

фрезерування  
з діоксиду цирконію

зуботехнічна 
л абораторіяUADENT

www.uadent.kiev.ua
044-225-28-45
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 400 грн

Лектори: 
Г-н Борис Цацкіс (Ізраїль)  
Проф. П. Леоненко (Україна)

   «компанія дентек лтд» тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

компанiя MIS на честь свого 20-річчя 
оголошує про продовження акції «MIS-20»

20+4 20+3 20+2

(032) 240-24-07 
(050) 371-96-00

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



КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине
01001, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

Наш дилер: ПП Квадро-М
43025, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Шопена, 10, оф. 2
тел.: +38 (0332) 76-62-67, 
         +38 (0332) 72-62-67, 
         +38 (050) 517-85-48, 
факс: +38 (0332) 72-48-23www.stomatservice.com

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Супер скидка до 50%
СтоматологичеСкая уСтановка

  Sirona inTEGo
Качество, на которое  
                можно положиться

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!

Но
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Природные реставрации?  
                 Легко!

светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит, состоящий из частиц субмикронного размера.

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный
микрогибридный композит (Microglass® ii).

Charisma® Smart 

Charisma® Classic
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Продам лампочку галогенову для фотополімерної 
лампи PHILIPS 12х75 (код 145522).
Була у користуванні один день. 

096-731-96-14

Продам ендофайли ProFile Dentsply Tulsa Dental 
Specialties (100% оригінал). Привезені з сША. Великий 
асортимент типорозмірів. ціна пачки (6 файлів) - 700 грн. 

098-482-44-66

Фізіодиспенсер DenTo ManTra (Індія). 10 програм в діапазоні 
50-25.000 об/хв., торк 2-30 Н/см, охолодження 0-90 мл/хв. Працює 
з наконечниками 16:1, 20:1, 32:1. Подвоєна педаль. Ендорежими. 

050-518-55-20

44

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

УКР-МедМаРКет
г. Киев, тел: 044-590-15-00

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

слюноотсосы

УКР-МедМаРКет
г. Киев, тел: 044-590-15-00

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

Продам залишки зуботехнічного приладдя  
і матеріалів. ДУЖЕ великий список.  
Подробиці за запитом.

063-825-22-20

Продам базовий набір кераміки VITa VMK Master 
STanDarD SeT 3-D MaSTer. Київ.

050-655-74-81

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання нове

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання нове

ТЕРМІНОВО Продам CaD/CaM фрезер Sirona InLab  
в комплекті зі сканером ineos ПК InLab 3.88.

097-114-74-94

Продам муфельну піч WarMY 9 (Manfredi), вакуумний 
міксер MULTIVaC eCo (DeguDent), ливарню відкритого 
полум'я TaBYCaST (Manfredi).

066-789-35-14

Продам прямий наконечник CHIrana 110 D.  
стан відмінний.

063-232-09-53

Продам депаковочний прес для ливарної з/т лабора-
торії. Зроблено в Німеччині, у відмінному стані.

098-722-46-02

Продаються: зуботехнічна піч VITa VaCUUMaT 40  
(Німеччина) та «ПРОГРЕТ НВФ» (Україна), електротех-
нічний наконечник (Чехія). ціна договірна. Київ.

099-627-27-45

Продам б/в зуботехнічні мотори КaVo К9, KaVo К10  
в повній комплектації.

097-623-77-31

стомат. установка STern WeBer SMarT б/в. Пустер, мікромотор 
Satva, шланг на турбіну, скейлер TKD (Італія). столик для інструмен-
тів. Пилосос, слиновідсмоктувач (Durr). Ф/т лампа. Компресор. 

097-960-85-06

Продам б/в зуботехнічний триммер reITeL.

097-623-77-31

Продам CaD-CaM Cercon brain expert (DeguDent). Повний комп-
лект: сканер з ПЗ, фреза вирізає мости до 14 од., два комп'ютери 
та монитори, порохотяг, компресор, піч для циркона. Навчання.

096-241-02-97

Продається вакуумний портативний формувач кап (Китай). 
сумісність з будь-якими видами стоматологічного термо-
пластику. Габарити - 25х21х30 см. Потужність 100 Вт. Вага 6 кг.

093-551-46-95

Продам б/в зуботехнічний пароструминний апарат 
виробництва Німеччина.

097-623-77-31

Продам б/в стомат. установку CHIraDenT в робочому стані. 
Базова комплектація. світильник Look з двома режимами 
світла. Крісло перетягнуте. Негатоскоп.

098-749-03-29

Продам б/в зуботехнічну піч ТЕРМОДЕНТ Т-04 з 
вакуумною помпою. Елемент нагріву фірми KanTHaL 
(Швеція), захищений кварцовою трубкою.

098-023-32-91

Продам нові металеві неперфоровані відбиткові 
ложки. Всі ложки одного розміру. В наявності 125 шт. 
Оптом віддам дешевше. 

097-622-13-00 

Продаю муфельну піч Whip Mix PDQ DIGITaL Large.  
стан відмінний. Включали рази три, не більше.  
Як нова! Купували в компанії «Антас». Повний комплект!

098-695-93-91

ПРодаМ ● Запчастини й комплектуючі б/в

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

4 Редакційна політика: «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 25.08.2015.

через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват2450 грнТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за
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Продам стомат. установку STern WeBer  
у відмінному робочому стані. 
Всі подробиці по тел. Івано-Франківська обл. 

050-654-18-06 

Продам стоматологічну установку erGoSTar 90.  
ціна договірна.

050-261-10-46

Продам установку Granum 6830 (2013 р). Три пневмовиходи 
+ пустер, потужний слиновідсмоктувач, пилосос, світильник,  
крісло лікаря. Була у використанні в середньому 1 год/день - 1 рік. 

097-900-85-96 

Продаю б/в стоматологічну установку  
CHIrana-PreMa. Мікромотор, два шланги на турбіну, 
пилосос, слиновідсмоктувач. Торг. 

095-520-33-90

Продам б/в стоматологічну установку anTHoS a3. 
стан відмінний. 

050-589-19-88

Продам б/в апарат для депофореза «ДЕЛЬТА». 
Відмінний стан.

099-005-81-28

Продам установку BerTone neo-T1. слиновідсмоктувач, 
подача води, скалер. На 4 інструменти, верхня подача + у/ф 
шафка, стілець, стіл-тумба, годинник, фотополімерна лампа. 

097-752-61-01, 095-260-82-44 

Продам б/в стоматологічну установку SIrona C3.

050-589-19-88 

Продам б/в стомат. установку Satva КОМБІ НВ7. Верхня 
подача інструментів. За доплату - вбудований скейлер 
ВУДПЕКЕР. Все працює. Експлуатація 3 роки. самовивіз.

067-745-40-78

Продається пересувний хірургічний столик (словач-
чина). Верх із нержавіючої сталї. Нерозбірний. Знахо-
диться в Бородянському р-ні, Київська обл. самовивіз.

050-383-14-71

«ЮР-МЕД» – компания, 
специализирующаяся на оказании 

юридических и консалтинговых услуг 
медицинским учреждениям.

(096) 285-95-35 
(067) 734-61-55
(095) 683-17-59 
(061) 707-75-13
yurmed.cons@gmail.com

www.yurmed.com

лицензирование
 Â получение лицензии на  

медицинскую практику;
 Â составление ведомостей;
 Â получение заключения СЭС.

ЮриСТ, аДвоКаТ
 Â консультации;
 Â сопровождение;
 Â подготовка к проверкам;
 Â составление документов.

БУХГалТер
 Â бухгалтерский учет;
 Â сопровождение;
 Â консультации, регистрация 

предпринимателя.

БизнеС - Тренер
 Â индивидуальный коучинг 

для руководителей;
 Â командообразование.

целЬ:
Помочь нашим клиентам в создании 
успешного медицинского предприятия, 
решать возникшие проблемы и 
предупреждать их появление в будущем.

Магазин для стоМатологов
и зубных техников
Киев, ул. антонова, 4, оф. 31
Стомат. поликлиника Соломенского района

СтоМатологаМ: 067-244-35-42
БоРы Predator – 120 грнхиРуРгичЕСкиЕ фРЕзы – 520 грн

ЭффЕКТИВНАя ПОЛИРОВКА 
НЕЙЛОНОВЫх, А ТАКжЕ 
АКРИЛОВЫх ПРОТЕзОВ

4грн/шт.

заказ 
от 100 грн

цена:

зуБныМ тЕхникаМ: 067-244-35-43

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

093 611 48 31 (Валентина)
МедТехМаркет, г. Николаев, ул. Пушкинская, 5, кв. 7, угол спасской

w w w.med-tech-market .com.ua

Зуботехническое оборудование, инструментарий, 
расходные материалы для зуботехнических лабораторий 

известных марок по доступным ценам.

МедТехМаркет

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     www.lhbua.com

НивкиМ

Новые! 
Уникальные! Высококачественные!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Нейлон от оттиска  
1000 грн.ЗубОТЕхНИчЕСКАя лАбОРАТОРИя

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно

клоНдайк
ЗУБоВ
Здесь!

Широкий выбор товара 
для зуботехнических 
работ, низкие цены

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

Фотополімерна 
лампа  
WoodPecker 
Led c

апарат Gutta cut 

новинКа!

Система інтраоральної 
підсвідки MaxBite

автономний 
скейлер 
WoodPecker 
UdS-L

110 $

215 $

325 $

90 $
240 $

105 $

160 $

85 $35 $

80 $

www.priden.com.ua

апекслокатор 
WoodPex III

Інтраоральна 
камера USB/VGa

наконечник 
турбінний  
тх-124 

40 $

наконечник 
турбінний  
тх-164 

*оплата в гривнях

наконечник 
мікромоторний
тх-71

Мікромотор 
SaeSHIN 
StroNG 204

Електрошпатель 
SJk-110

50 грн через Visa/MasterCard  або Приват24 і ми опублікуємо його в нашому журналі і на сайтіРозмістіть своє оголошення на ZOOBLE.COM.UA, сплатіть 
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от  500 шт – 9 00 грн/шт

от  1000 шт – 8 50 грн/шт

от  2000 шт –  8 00 грн/шт

096-958-02-11
контактное лицо: Полищук наталия Юрьевна

ооо "администратор Дент" (г. киев)

ПРивЕзу
       отвЕзу

Инжекция

от 500 шт – БЕСПлатнаЯ 
ДоСтавка

D=22 mm 

800 грн

Vertex
БаБочка, нЕйлон, ацЕтал  
      и др. виды зуботехнических работ

от оттиска

1000 грн

Картриджи 
алюминиевые

стомат. клініка «МОНОЛІТ-ДЕНТА» (м. Іллічівськ) запрошує 
на роботу досвідчених стоматологів, бажаючих вийти на 
новий рівень роботи. Гідне місце роботи, гідна оплата.

066-706-30-00, 098-245-27-19

На постійну роботу в приватну клініку Києва (м. «Па-
лац Україна») потрібен асистент стоматолога. Повний 
або позмінний робочий день. З/п за домовленістю. 

050-576-38-41

Терміново продаю лікарський столик.  
ціна договірна. Київ

099-627-27-45

супер інтраоральна камера за супер ціною! 
Титановий корпус, два наконечника, італійський 
виробник eLCa, відмінна якість знімків.

099-444-02-55

Зуботехнічній лабораторії в Києві ТЕРМІНОВО потрі-
бен зубний технік для виготовлення керамічних та 
знімних протезів. Хороші умови роботи. 

067-447-16-32

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам стомат. установку KaVo GLoBUS 1078s.  
Верхня подача (пустер, мiкромотор, пневмовихiд).  
Наявнiсть вмонтованого дистилятора. 

050-665-45-00 

Шукаю зубного техніка для виготовлення М/К  
з досвідом роботи.

097-837-31-72

Продаються: стомат. установка GaLLanT Pro з кріслом пацієнта 
eCo-19 (Італія) в повній комплектації,  компресор ТОРН-130 з осу-
шувачем, агрегат V-250, автоклав Moon, світильник UnIFIX 4-H.  

067-961-40-07

Для інфекційної безпеки  
«лавеРна» пропонує:

 � АНТИСЕПТИКИ для рук, шкіри, ротової 
порожнини;

 � ДЕзіНфЕКТАНТИ Для ЕКСТрЕНого 
зНЕзАрАжЕННя  апаратури, приладів в 
критичних місцях;

 � засоби для очИСТКИ, ДЕзіНфЕКції, 
СТЕрИлізАції на основі ПЕрЕКИСу воДНю  
та інших активно-діючих речовин.

м. київ, вул. Бердичівська, 1 [      лук'янівська]

044-238-02-30, 044-238-02-31
м
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ПошУК ПеРсоналУ

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології ПотРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального ПРофілю 

(заробітна плата 40-50%), 
м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92



Искусственные зубы компа-
ний Beta Dental, Toros Dental  
и Eraylar Dental (Турция) изготав-
ливаются по новейшим технологиям и 
имеют превосходные характеристики. 

Они отличаются высокой износостой-
костью и долговечностью, обусловленны-
ми особенностями их структуры.

Широкий ассортимент моделей позво-
ляет подобрать зубы необходимого раз-
мера и цвета (представлены 16 оттенков 
по шкале Vita: А1; А2; А3; А3,5; А4; В1; 
В2; В3; В4; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4).

Оптовым покупателям предусмотрены системы скидок.
СПД Шушулкова Ж.А.  

г.Одесса, ул. Ришельевская, 68

ut2fa@te.net.ua

098-497-61-88  
(Шушулкова Жанна)

067-558-15-57
(Платонов Сергей)

2-х слойные (NT Unay) – 150 грн.

3-х слойные (NT Optima) – 180 грн.

4-х слойные (NT Proxima) – 400 грн.

Toros Dental

2-х слойные (Star Light) – 100 грн.

3-х слойные (Herasit) – 150 грн.

Beta Dental

2-х слойные (Eray) – 120 грн.

3-х слойные (Eray Deluxe) – 150 грн.

Eray Dental

СТОИмОСТь ПОлнОгО гАРнИТуРА Из 28 зубОВ:

ЗУбний техніК (стаж 17 РоКів) 
ПРоПонУє сПівРобітництво 

лаКаРяМ-стоМатологаМ. 
 всі види ПРотеЗУвання.  
"Пробна робота" до 3-х одиниць  

м/к - 100 грн. за одиницю.

063-271-50-57, 096-254-27-29 
(олексій)

Шукаю зубного техніка з досвідом роботи. 
Металокераміка, знімне протезування.
Робота в Києві. Деталі по телефону.

067-321-77-14

Пропоную роботу зубному техніку-керамісту  
(м. Полтава) з досвідом роботи не менше 2-х років. 
Оплата договірна.

068-641-65-67

У зуботехнічну лабораторію потрібен зубний технік  
з виготовлення знімних зубних протезів  
з досвідом роботи.

067-332-75-06, 044-331-75-06

Виконую всі види зуботехнічних робіт.  
Якість і терміни виконання гарантую.

067-375-30-67

Потрібен зубний технік для роботи в Києві  
з CaD-CaM системою.

050-272-21-64

На постійне місце роботи потрібен дитячий стоматолог 
(Київ). ДР не менше 5 років, без тютюнової залежності. Пн 
і Пт (можливо ср), з 15 до 21.00. З/п % від каси. співбесіда.

044-362-48-76, 096-614-26-26

На роботу потрібні: стоматолог, асистент стоматолога, мед-
сестра. Платне стажування на робочому місці з подальшим 
працевлаштуванням. Одна ставка. Івано-Франківськ.

050-830-94-97

В приватний стоматологічний кабінет (Кагарлик) 
потрібен лікар-стоматолог загального профілю зі 
стажем роботи. Графік роботи - часткова зайнятість. 

067-935-82-87

ПошУК ПеРсоналУ

ЗУботехнічні лабоРатоРії
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Misrad Ltd | тел.: +380967731149, +380996172028 | E-mail:misrad.israel@gmail.com | www.silonite.com.ua
3008523096

ДОКТОРА БЕНИ КОЭНА

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА ОБ ИМПЛАНТАТАХ, БРЕКЕТАХ, ЗУБАХ И ДЕСНАХ

 z Только с Silon it вы сможете достичь таких результатов  
с помощью метода Оральной Ирригации.

 z Исследования подтверждают значительное преимущество  
метода Оральной Ирригации для здоровья ваших десен.

 z Silon it освобождает периодонтальные зубодесневые карма-
ны, лечит воспаленные десны, способствует процессу наращива-
ния костной ткани, которому предшествует процесс резорбции.

 z Silon it был разработан и производится в Израиле.

Помогите вашим пациентам сохранить здоровье десен

8
месяцев

6
месяцев
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Костная ткань, 
подвергавшаяся 
процессу резорбции 
перед использованием 
Силонит

До 
использования 
Silon it

До 
использования 
Silon it

После использования 
Silon it вместе с лечебным 
гелем в ротовой полости: 
заметная реминерализация 
костной ткани, которой 
предшествовал процесс 
резорбции

После использования 
Silon it три раза в день 
в течение трех месяцев 
без лечебного геля

После использования 
Silon it дважды в день  
в течение месяца –  
по одной минуте 

3
месяца

1
месяц

Продам нову стоматологічну клініку на два крісла 
(терапевтичний та хірургічний кабінети), з панорамним 
рентген-апаратом. Київ, севастопольська площа. 

097-911-63-68 

ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматоло-
гічні наконечники, мікромотори, скалери, лампи фото-
полімерні. Звертайтеся! спробуємо допомогти! 

044-572-57-44, 067-501-17-54 

ПРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

Пропоную виготовлення вінірів на рефракторі. 
Якісно, швидко, недорого, надійно.  
Керамічна маса inLine IVoCLar. 

095-150-53-49

М/к, м/п, вкладки, прес-кераміка, циркон, коронка з 
опорою на імплантат, нейлонові, акрилові та бюгельні 
протези. 12-річний досвід. Вся Україна. По Києву кур'єр.

063-117-83-15

Зубний технік запрошує до співпраці стоматолога.
Металокераміка: Ультропалін, Дуцерам.  
Пересилка «Новою Поштою».

097-742-61-15

Виконую металокераміку, кераміку на цирконі,  
бюгелі на атачментах, технічні полімери. 

066-809-53-07, 063-358-16-26 

Зуботехнічна лабораторія VICTorIa (Київ) пропонує виготов-
лення м/к від 300 грн. Знімне - ціна договірна. Якість гарантує-
мо. Кур'єрська доставка. Працюємо з усіма регіонами України.

067-969-82-88

Виконуємо всі види зуботехнічних робіт. Якісно. З гаран- 
тією на всі роботи. ціни демократичні. Кур'єрська достав-
ка по Києву і поштова пересилка по регіонах України.

098-722-46-02

Ремонт, сервіс, модернізація різного стоматологічного 
обладнання. Монтаж, демонтаж. Виконуємо роботи 
по всій Україні. Приїзд по Києву на протязі двох годин.

050-312-36-60, 044-223-44-98

сервіс та ремонт стоматологічного, зуботехнічного 
обладнання та обладнання загальної медицини. 
Продаж запасних частин.

050-143-11-81

ЗУботехнічні лабоРатоРії

сеРвіс / РеМонт обладнання

098-443-58-29
050-135-60-72

Зуботехническая 
лаборатория в киеве

М/К коронка

М/к коронка на двухэтапных 
имплантатах от 350 грн

коронка на оксиде циркония от 1000 грн

коронка на двухэтапных 
имплантатах на каркасе  
из оксида циркония

от 1050 грн

от 300 грн

Профессиональный 
ремонт стоматологических 

наконечников

+38-050-622-55-16
+38-098-44-888-63
w w w . l u m s . c o m . u a

МАстерская
Дентальной
ЭСТетики

067-744-29-01, 063-377-11-56

Более 20 лет  
дарим людям  
улыбки! 
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 широкий діапазон моделей

 вироблено та сертифіковано в Україні

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

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

Компресори
беЗМаслянI 
МалошУМнI 

Здається в оренду робоче місце для зубного техніка. 
Київ, метро "Позняки".

097-837-31-72

Здається в оренду окремий стомат. кабінет в діючій 
клініці. Позмінна оплата, хороший колектив, гнучкий 
графік. Київ, Поділ, 5 хв. від метро.

067-466-90-97, 067-466-99-99

оРенда-ПРодаж ЗУботехнічних лабоРатоРій

067-958-08-05 (Ліана)

ЗдаМ в оРендУ 
обладнаний 

стоМатологічний 
Кабінет на теРитоРії 

стоМатПоліКлініКи в Києві 

- Поруч кабінети рентгенодіагностики 
(КТ, ортознімки, з/т лабораторія) 

- Ціна договірна

В новій стоматологічній клініці (Київ, святошинський 
р-н) здається в оренду позмінно окремий 
стоматологічний кабінет. 

067-321-77-15 

У новій стоматологічній клініці здається  
в оренду кабінет. Київ, Куренівка. 350 грн/зміна.

093-193-66-81

Здам стомат. кабінет у новій клініці в р-ні Дарницького вокзал 
у фасадному будинку по вул. Бориспільська. Є все необхідне, 
стерилізація і рентген знімки (візіограф) включені у вартість.

067-441-67-99

Продам діючу стомат. клініку на два крісла (працює 
близько 10 років), в Києві біля метро, за доступною 
ціною. Рентген кабінет - дозвіл. Ліцензія безстрокова.

066-335-53-96

Клініка «Краса та Посмішка» здає в оренду кабінет стома-
толога-терапевта (ендодонтиста). Хірургічною та ортопе-
дичною роботою забезпечуємо. Можливий хороший %.

067-579-55-95

Здам кабінет, Київ, солом. пл. 330 грн/зміна: скелер, фт/лам-
па, 5 лотків, дист/вода, дез/р-ри, перекис, серветки, слино-
відсмоктувачі. Додатково: рентген, хір/інстр, наконечники

068-322-14-91

ПРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

 ; Победитель конкурса «Чемпионат 
стоматологического мастерства» 
– 2013  г.

 ; Член Ассоциации ортодонтов 
Украины

 ; Член Всемирной организации 
ортодонтов (WFO)

 ; Член Американской ассоциации 
ортодонтов (ААО)

 ; Член Ассоциации ортодонтов  
им. Чарльза Твида (USA)

 ; Автор многочисленных статей и 
лекций по актуальным вопросам 
ортодонтии.

Расходные материалы включены в стоимость курса.
Для записи на курс звоните:

063-442-67-66          г. Киев, ул. Жилянская, 146          microimplants@ukr.net 

1. Cl II – Безэкстракционный метод - дистализация.
2. Cl II  удаление 4I4 на верхней и нижней челюсти. 
3. Cl II с удалением 4I4 и ‾5I5‾ . 
4. Техника мезиализации моляров.

Механика лечения 
класса II с применением 
микровинтов

Курс проводит:   
врач-ортодонт, 
к.м.н. Соломонюк М.М.

ТиподонТ–курс

Супровід, оформлення документів на отримання 
ліцензій певних видів господарської діяльності:

www.vashepravo.org.ua

 � медичну практику;
 � використання наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів;
 � оптову та роздрібну торгівлю лікарскими засобами;
 � переробку донорської крові та її компонентів;
 � акредитація закладів охорони здоров’я.

Весь спектр юридичних
та бухгалтерських послуг

+38 048 77 00 788
+38 044 25 36 707

+38 095 83 14 886ооо «дельта», г. Киев, харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20

«DELTA»
«ENDO EXPERT»/дельта
«IPEX»/NSK
«NOVAPEX»
«BINGO 1020»/FORUM
«RAYPEX»/VDW
«DENTAPORT ZX»/MORITA
«FORаMATRON D10»/PARKELL

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?
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ТзОВ «Дентал Депо»
м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3
0352-43-40-74, 050-537-56-88
www.dentaldepo.com         info@dentaldepo.com

Osstem Support:
• Ідеальний старт (безкоштовно 

надаємо диспенсер та 
хірургічний набір).

• Індивідуальні титанові абатменти  
в ціні стандартних (coming soon).

• Сертифікат на 3D (КТ) діагностику  
у вашому місті (coming soon).

Osstem AIC:
• Освітній online портал  

www.AICosstem.com

• Щорічний симпозіум  
OSSTEM World Meeting.

• Допомога в аналізі та 
складанні плану лікування.

• Майстер-класи різних  
рівнів складності

Osstem Implant - Тільки переваги!

Клієнти Osstem отримують супровід  
за програмами Osstem Support  
та Osstem AIC

Ексклюзивний представник компанії Osstem Implant в Україні:

   Ваші здібності +  
                   Ваші пацієнти.

Решта за нами!

ALL
INCLUSIVE



Официальный дистрибьютор компании FONA в Украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, (050) 351-69-63
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
e-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

Система верхней  
или нижней подачи 
инструментов  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � Система клапанов «Baustein»  
(Sirona, Germany) на всех установках 
нового поколения

 � единый переключатель подачи 
воды, воздуха и питания

 � мягкая оббивка кресла (опция )

Цены индикативные. оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 4050

цена

от   $ 7515

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

Новейшие разработки FONA s.r.o.
(концерн SIRONA)

стоматологическая установка

FONA 2000L

Тринадцята міжнародна конференція з ендодонтії
26-27 листопада 2015 року

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНДОДОНТІЇ
Під час проведення виставки “ЕКСПОДЕНТАЛ - Київ”

Київ, КиївЕкспоПлаза, вул. Салютна, 2б
реєстрація учасників: з 830, кава-брейки відповідно до розкладу лекцій

Цілі курсу:
• Дізнатися про біологічні і 
клінічні фактори, пов'язані з 
успіхом і невдачею ендодон-
тичного лікування.
• Позбавитись від пошире-

них помилок препарування та пломбуван-
ня кореневих каналів.
• Впевнено використовувати як ротаційні, 
так і зворотно-поступальні техніки форму-
вання кореневих каналів.
• Дізнатись про важливість іригації та 
способи її поліпшення.
• Ефективно та передбачувано пломбува-
ти системи кореневих каналів за допомо-
гою технік обтурації гарячою гутаперчею.
• Дізнатися про техніки ендодонтичного 
переліковування за допомогою сучасних 
технологічних досягнень.
Питання, які будуть обговорюватися:
• Визначення успіху та невдачі ендодонтично-
го лікування.
• Досягнення в області іригації та концепція 
проходимості. Що таке проходимість, і 

наскільки вона необхідна? 
• Суперечки в ендодонтії: вибір між імпланта-
тами та ендодонтичним лікуванням, тера-
пією в один і два візити. 
• Яку роль відіграє гідроксид кальція?
• Принципи визначення робочої довжини: 
історичний та сучасний.
• Цифрова рентгенографія, планування 
эндодонтичного лікування та важливість 
збільшення та освітлення. 
• Порожнина доступу та значення ультразву-
ку.
• Формування кореневих каналів за допомо-
гою NiTi-інструментів. Техніки препарування 
одним зворотно-поступальним файлом та 
кількома ротаційними інструментами: що 
краще?
• Останні досягнення тримірної обтурації 
системи кореневих каналів.
• Успіхи в переліковуванні: видалення 
гутаперчі та обтураторів на носії, зламаних 
інструментів та роль біокерамічних 
матеріалів в загальній стоматологічній 
практиці.

Перший день, 26 листопада, «Ендодонтична майстерність»
900-1800 Dr Julian Webber, BDS, MS, DGDP, FICD (Великобританія)

Другий день, 27 листопада, «Школа сучасного ендодонтиста»
• Пленарні лекції (900-1500)
Антоніна Політун, «Клінічні протоколи ендодонтичного лікування»
Таїса Скрипнікова, «Ефективна сучасна ендодонтія в умовах сільського закладу»
Катерина Парпалей, «Ендодотичне лікування тимчасових зубів»
Олександр Коваль, «Дезинфекція в ендодонтії»
• Калейдоскоп складних клінічних випадків і оригінальних ідей (демонстрація і загальне 
обговорення) (1530-1630)
Участь приймають: М. К. Жовтуха, Т. Ю. Іванова, М. Л. Корольчук, З. З. Дичек, Г. З. Дячун, 
Л. С. Сметаняк

Знижка для членів УЕА, студентів та лікарів-інтернів - 200,00 грн. 

до 10 жовтня 2015 після 10 жовтня 2015
2650 грн. 2800 грн. 2950 грн.

на конференції

«Ендодонтична майстерність» (26.11)

«Школа сучасного ендодонтиста» (27.11) 500 грн. 650 грн. 800 грн.

Учасник вважається зареєстрованим після представлення в СЕКРЕТАРІАТІ реєстраційної 
анкети та оплати за участь у конференції. Анкета учасника знаходиться на нашому сайті. 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ТОВ «Содевком», 01042 м. Київ, вул. П. Лумумби, 21, оф. 407

тел./факс: (044) 537 20 24, 528 60 29, тел.: (044) 536 03 58
http://www.dentalmeeting.com.ua/ e-mail: sodevcom@ukr.net, ep@dentalmeeting.com.ua





По вопросам участия в семинаре обращайтесь в офис компании «Инфолайн»
044-501-12-31,     (099) 628-28-31,      ifl@voliacable.com

Участники семинара в Ивано-Франковске могут обращаться к региональным представителям по телефонам:
050-602-07-51                                 099-270-42-34

www.dentalinfo.kiev.ua

Global Training Center

Лектор: 
Г-н Борис Цацкис (Израиль)  
Мастер-техник, демонстратор, 
лектор с многолетним опытом, 
проводящий лекции по обучению 
врачей стоматологов-ортопедов  
и зубных техников.

Лектор: 
Проф. П. Леоненко (Украина)
Специалист по хирургической и 
ортопедической стоматологии, 
малоинвазивным методикам 
имплантации, технологиям  
CAD/CAM.
Преподаватель Института 
Стоматологии НМАПО  
им. П. Л. Шупика

«Протезирование на имплантатах с использованием протетических 
элементов системы Alpha-Bio Tec. Ортопедические протоколы. 
Особенности планирования клинико-лабораторных этапов».

  Комплексные решения при составлении плана ортопедического лечения с   
   использованием имплантатов и протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.
  Снятие оттисков при установленных имплантатах.  

    Изучение принципов работы аналого-трансферной системы.
  Целесообразность использования и принципы изготовления протезов с винтовой    

    фиксацией с опорой на имплантаты.
  Варианты применения различных протетических элементов для реставрации по методу    

    «все на четырех». 
  Аспекты использования абатментов Peek для формирования анатомических временных  

    протезных конструкций. 
 

Тематика семинара: 

Компания Alpha-Bio Tec приглашает Вас на

Семинар для врачей стоматологов-ортопедов 
и зубных техников 

1-й день Теоретический семинар - Б. Цацкис 
2-й день    Мастер-класс - Проф. П. Леоненко

11-12 сенТяБря 2015 
Киев

2-х  дневный семинар - лектор Б. Цацкис. 
Гостиница HolidayInn Kiev

13 -14 сенТяБря 2015 
ивано-франКовсК

   Клинико-лабораторные этапы 3D виртуального планирования дентальной имплантации.
   3D виртуальное планирование несъемного и условно-съемного протезирования с 

    опорой на имплантатах.
   Протезирования в сложных клинических ситуациях с использованием специальных 

    протетических элементов Multi- Unit и аттачменов AlphaLoc.
   Создание временных анатомических конструкций и изготовление протезных элементов 

    по технологиям CAD/CAM. И много других актуальных тематик!

«Современные технологии протезирования на дентальных 
имплантатах. 3D сканирование, визуализация  и планирование 
ортопедических реставраций и изготовление протезных 
конструкций по технологиям CAD/CAM».

Мастер-класс: 

Акция! Для покупателей продукции Alpha-Bio Tec. участие в семинаре 
бесплатное при единоразовой покупке по розничной стоимости  

на сумму 1000 у.е.* (Киев), 600 у.е.* (Ивано-Франковск).

*Оплата производится в гривнах по текущему курсу

Компания Альфа-Био ТеК представляет НОВый ТОНКИй ИМПЛАНТАТ  
С КОНуСНыМ СОедИНеНИеМ для узких альвеолярных гребней и ограничен-
ных протетических и хирургических пространств. Новый имплантат эргономи-
чен в использовании и обеспечивает долгосрочный функциональный результат.

Преимущества
 y Идеальный баланс между коническим соединением имплантат - абатмент 

и высокой механической прочностью крестального модуля имплантата.
 y Высокая первичная стабильность.
 y Показан для непосредственной имплантации и немедленной нагрузки.
 y Подлинное переключение протетической платформы 0.35 мм.

www.alpha-bio.net (044) 501-12-31
(099) 628-28-31
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 y Потужний обертовий момент  
(до 80 Нсм) 

 y Широкий діапазон швидкостей

 y легкий і компактний мікромотор

 y LED підсвітка  
(більше 32.000 люкс)

 y Висока надійність  
і тривалий термін служби

 y Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

 y система калібровки наконечника

дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

4800* €
*дентальний рентген + радіовізіограф

Ціни індикативні. оплата у гривнях по курсу. Ціни індикативні. оплата у гривнях по курсу.

Стоматологiчна уСтановка

SIGER U 200

w w w . u K r M E d - d E n T a l . C o M

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 310-67-95, (050) 416-95-41, тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  

oleg@ukrmed-dental.com, www.ukrmed-dental.com

АВТОКЛАВ, КЛАс В, 23 л

від 2430 $

Гарантія 2 роки     *дентальний рентген + радіовізіограф

О Н О В Л Е Н А





www.all-dent.com.ua

от 55 $

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click

www.al l-dent.com.ua

Сделано в Юж. Корее

www.all-dent.com.ua

Самая низкая цена 
на дентальный 

имплантат 
с конусным 
соединением

Титановая мембрана Титановая сетка

80 $100 $

180 $ 110 $

Инструменты и наборы 
Дентальные имплантаты 

NeoBiotech

(095) 584 7851
(063) 439 9459

Прием заказов,  

консультации:

для закрытого 
синус-лифтинга

для открытого 
синус-лифтинга

В нашем магазине Вы также найдете продукцию таких всемирно известных брендов

*Оплата в гривнах

ТОНКИЙ  
имплантат 
с конусным 
соединением

18 $
(12 ниток)

Инструмент
немецкое 
качество

шовный материал

НОВИНКА!

www.med-technika.com

61058, Украина, 
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
info@med-technika.com

 *акция действует до 30 cентября 2015 года  **цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МвБ

 � Производительность: 
1 л/час

 � Мощность: 700 W
 � размер камеры:  

180 х 200 мм
 � вес: 3,5 кг

на оБорУДование
сПеЦиалЬные Цены*

 � Трехкратный предварительный 
вакуум и вакуумная сушка

 � Камера из нержавеющей стали
 � объем камеры: 18 л, 23 л
 � Два режима стерилизации:  

121°С (0,9 - 1, 3 Бар),  
134°С (2,0 - 2,3 Бар)

 � остаточная влажность:  
менее 0,2% 

Стерилизатор паровой
GRANUM 18B 2 500 $

Дистилятор
DRINK

Дентальный рентгеновский  
аппарат GRANUM мобильный 2 290 $
Дентальный рентгеновский  
аппарат GRANUM портативный 2 290 $
Дентальный рентгеновский  
аппарат GRANUM наСтенный 1 990 $

2 800 $
Дистилятор
D R I N K

Стерилизатор паровой
GRANUM 23B

акЦия





Продукция ведущего 
производителя 
ортодонтических 
материалов и инструментария  –  

ORJ Orthodontics

в наличии!!!!

БРекет СиСтемы, замки, Дуги, ПРужины, 
инСтРументаРий и многое ДРугое!!!!!!

оТлИчНоЕ КАчЕСТво за приемлемую цену!!!!

www.dlux.biz

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










