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(067) 321-77-14

ЗУБОТЕХНІЧНА  
ЛАБОРАТОРІЯ

044-290-70-80
www.zircon.com.ua

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

Made
in Germanywww.uadent.kiev.ua

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

490 грнФРЕЗЕРУВАННЯ  
З  ДІОКСИДУ  ЦИРКОНІЮ

  Новітні технології

  Сучасне обладнання

  Доступні ціни

  Якість, перевірена часом

  Досвід

КУРС ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ:
«Комплексна реабілітація пацієнтів  
зі значною атрофією щелеп.  
Безпосереднє навантаження  
на 4-х імплантатах - покроковий протокол»

044-498-28-51,  093-930-44-55 с. 22Хорхе Андре 
Кардосо

4 червня
м. Київ

Спеціальні  ціни  на  заготовки
з оригінальними конічними та 
шестигранними платформами 
для фрезерування абатментів 
стандарту Preface – Medentika ®  www.alpha-bio.net



КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

Супер скидка 

до 50%

Спешите приобрести!  
Широкий ассортимент инструментов 

для ультразвуковых приборов  

по СУПЕР ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Vision Polishing Powder ® является профилактическим порошком,  
подходит для использования со всеми традиционными устройствами для распыления порошка.

Природные реставрации?  
     Легко!

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит,  
состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA и содержит  
приблизительно 59% наполнителя по объему с частицами  
размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• высокодисперсный диоксид кремния 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Smart

Piezon® 250

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 ИНСТРУМЕНТ RT1  ИНСТРУМЕНТ RT2

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

 ИНСТРУМЕНТ A  ИНСТРУМЕНТ B

 ИНСТРУМЕНТ SM

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕПАРИРОВАНИЕ 
КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ

 ИНСТРУМЕНТ PF

VISION POLISHING POWDER®MADE
IN
GERMANY

W P 4 9 1 3
Vision Polishing Powder  

500 г, ежевика

W P 4 9 1 4
Vision Polishing Powder 

500 г, мята

W P 4 9 3 3
Vision Polishing Powder  

500 г,  лимон

Эксклюзивный представитель в Украине –
КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»Willmann & Pein GmbH

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

www.stomatservice.com

Остерегайтесь подделок  
продукции Kulzer!

Средний размер частиц 65 мкм 
Для удаления наддесневых отложений  
и пигментированного налета,  
в том числе «налета курильщика»

Выгодно   
вдвойне!

ЗВОНОК  
ОФИЦИАЛЬНОМУ  

ДИЛЕРУ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОРИГИНАЛЬНОСТИ

ПОКУПКА 
ПРОДУКЦИИ



+38 044-537-1259,   +38 067-504-5469

 

ЗОЛОТИЙ СПОНСОР Медіа спонсор

BONE, BIOMATERIALS 
& BEYOND ACADEMY
Cимпозіум з Направленної Кісткової та Тканинної Регенерації

З питань участі у Симпозіумі з направленної кісткової та тканинної регенерації звертайтеся до  
ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕНТАЛ" - офіційного дистриб'ютора продукції OsteoBiol (Італія) в Україні

Антоніо БАРОНЕ П'єтро ФЕЛІЧЕАмелі БАУМЕР Стефан ФІКЛ Кай ФІШЕР

Зів МАЗОР Ульф НАННМАРКАнтоніо МУРІЛЛО РОДРІГЕС Патрік ПАЛАЧЧІ Вітторія ПЕРРОТІ

Адріано П'ЯТЕЛЛІ Тіціано ТЕСТОРІРоберто РОССІ Ханс ВАТХЕЛЬ Барбара ЗАВАН

ДОПОВІДАЧІ:

 Гарантія до 5 років
 Безкоштовна інсталяція та навчання

Тисячі стоматологів в Європі обирають їх кожен рік, 
запрошуємо Вас приєднатися!

ТОВ «Медігран Україна»
бул. Т. Шевченка, 36, оф. 6
01032, Київ, Україна
Тел./факс: +38 044 235 0704

HEINE LoupeLight 2  
(Heine, Німеччина)
Нова технологія HR рівномірного 
збільшення поля огляду!

АКЦІЙНІ УМОВИ 
ПРИДБАННЯ!!!

HEINE ML 4 LED 
(Heine, Німеччина)
Бінокулярні лупи HRP з кріпленням i-View. 
Ахроматична оптика, коаксіальне 
освітлення LED HQ.

Endograph DC  
(VILLA SM, Італія)
Дентальний рентген  
з генератором постійного струму, 
фокальна пляма 0,4 мм.

Rotograph Prime 3D 
(VILLA SM, Італія)
Дентальний панорамний 3D рентген. 
Панорамні, цефалометричні  
та 3D дослідження.

Videograph/Videograph HD  
(VILLA SM, Італія)
Інтраоральні цифрові датчики, доступні  
у двох різних форматах моделі.

Субота, 19 ТРАВНЯ, 2018
ІЛЬ МАДЖОРЕ - Івент Центр 
озеро Маджоре, Вербанія (Італія)



Стоматологічна тумба європейської 
якості з гарантією,  
www.med-birga.com.ua, м. Київ.  
Ціна: 8888 грн.

093-515-91-91

Оновлена   і поліпшена версія п'єзото-
ма WOODPECKER ULTRASURGERY II  
з LED підсвічуванням  
м. Чернівці. Ціна: 66 575 грн.

095-610-01-60

76

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

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

Safe + Mask

Тумби стоматологічні з відправкою по 
всій Україні, м. Житомир.  
Ціна: 1900 грн.

097-793-00-87, 073-112-42-96

Вдосконалений рентген (Toshiba) - фо-
кальна пляма 0,4 мм. Захист від стрибків 
напруги. Гарантія 2 роки. Не потребує 
ліцензії, м. Київ. Ціна: 61 500 грн.

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

4-х канальний кнопочний наконечник 
W&H ALEGRA (Made in Austria).  
LED GENERATOR + РОТОР. На гарантії,  
м. Львів. Ціна: 5592 грн.

073-034-81-51, 067-675-59-48

Стоматологічний ручний 
інструментарій найвищої якості: 

deppeler.com.ua; Іnstagram, Facebook - 
Deppeler Ukraine, м. Івано-Франківськ.

(050) 436-31-49

Фартук стоматологічний рентгеноза-
хисний зі стійкою для захисту щито-
видки, www.med-birga.com.ua,  
м. Київ. Ціна: 2699 грн.

093-515-91-91

Компресор безмасляний  
стоматологічний 90 л/хв.  
Наш сайт: stomaland.com.ua, м. Одеса.
Ціна: 5326 грн.

097-211-68-44, 048-794-12-31

Стоматологічна продукція фірми 
GeosoftDent на складі та під замовлення, 
м. Київ.
Ціна: від 199 грн.

066-627-20-73

АКЦІЯ! Термоніж GuttaCutter  
для зрізання гуттаперчі  – нагрів  

за декілька секунд, м. Київ.

(067) 140-90-90
(050) 205-78-78

780 грн

Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, zooble@zooble.com.ua, fb.com/zooble.com.ua Наклад-5800. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 16.03.2018. ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

 Нове стоматологам Нове стоматологам
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ПРОИЗВЕДЕН В УКРАИНЕ!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЧМПП «ФОТОНИКА  ПЛЮС»  НА  ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ  УКРАИНЫ:

ООО «АДАЛИН» г. Днепр, e-mail: dentlasery@gmail.com 
тел.: (050) 500-43-42; (096) 938-87-73; (056) 785-40-19

Дополнительно предоставляем обучающие материалы  
по применению диодных лазеров в стоматологии на 2-х DVD-дисках

Диодный стоматологический 
лазер «ЛИКА-ХИРУРГ М»

 � эффективная контактная и бесконтактная 
вапоризация и деструкция;

 � большинство лазерных манипуляций  
не требуют анестезии; 

 � нет аналогов терапии заболеваний 
пародонта;

 � бесконтактная и контактная остановка кровотечений

 � иссечение и коррекция уздечек губ и языка

 � открытие имплантатов, формирование ложа абатментов

 � лечение периимплантитов и других воспалительных процессов 

 � вскрытие, дренаж и стерилизация абсцессов

 � вестибулопластика,  удаление боковых и фронтальных тяжей 

 � закрытый кюретаж пародонтальных карманов,  деэпителизация  

 � удаление капюшона при перекоронарите

 � иссечение фибром, эпулидов, папиллом и др.образований

 � коррекция межзубного сосочка и высоты клинической коронки

 � лазерная ретракция десневого края перед снятием оттисков

 � стерилизация корневых каналов, кариозных полостей, фиссур 

 � лечение герпеса, стоматита, хейлита, коагуляция ангиом

 � бесконтактное снятие гиперчувствительности зубов 

 � отбеливание зубов (лазерная активация отбеливающих составов)

 � сухое операционное поле;
 � эффективный гемостаз;
 � высокая стерильность и абластичность;
 � биостимуляция и улучшение трофики тканей;
 � быстрое заживление без отёков,  

осложнений и рубцов
 � возможность работы в труднодоступных местах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МОЗ УКРАИНЫ

ГАРАНТИЯ  24 МЕСЯЦА

НАДЕЖНЫЙ,  
ДОСТУПНЫЙ  

ПО ЦЕНЕ

Диодный стоматологический лазер «Лика-хирург М» 
имеет значительные преимущества при выполнении 

самых разнообразных операций и манипуляций:

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

 � Мощность лазера:   
3,0 Вт, 5,0 Вт, 7,0 Вт

 � Длина волны:  
810 нм, 940 нм, 980 нм

 � Габариты (В х Ш х Г):  
150 х 300 х 270 мм

 � Вес: 6 кг

Возможность  
приобретения  
в РАССРОЧКУ

Радиовизиограф  
EzSensor (VATECH)
Гарантия 12 мес.

Пьезотом хирургический  
SurgyStar Plus  

(DMETEC)
Наконечник с подсветкой

Налобный
осветитель

Сделано  
в Юж. Корее

4000 $

2500 $

650 $
1200 $

с видеокамерой

(067) 596-84-92
(099) 667-31-16
WWW.SMED.COM.UA

АКЦИЯ!

 Б/В стоматологам

Продам 3Shape TRIOS 3 Pod цифровий 
сканер для CAD/CAM,  
м. Хмельницький.
Ціна: 700 770 грн.

067-768-57-94

Акція! Візіограф Fona Elite (Schick, США) 
26 п/ліній, область 20х30 мм, змінний 
кабель. Гарантія 2 роки. Програма  
до 10 ПК, м. Київ. Ціна: 69 500 грн.

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

Нова содоструйка NSK Air Flow,  
на гарантії, м. Львів.
Ціна: 1305 грн.

073-034-81-51, 067-675-59-48

Набір для видалення зубів Hu-Friedy  
(без ознак користування), м. Львів.
Ціна: 2370 грн.

073-034-81-51, 067-675-59-48

Бокс для ручной проявки рентгенівської 
плівки EURONDA, м. Київ.
Ціна: 4000 грн.

066-691-91-08

Новий набір рабердам Hu-Friedy  
на 18 одиниць. Made in Germany,  
м. Львів. Ціна: 4277 грн.

073-034-81-51, 067-675-59-48

Продам стоматологічну установку GNATUS. 
Робоча, в хорошому стані, м. Буча.  

32 000 грн.

(067) 911-12-22

 Нове стоматологам

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Запрошуємо до співпраці стоматоло-
га-терапевта, дитячого стоматолога, 
адміністратора. Подільський р-н,  
м-н Виноградар, м. Київ.

067-408-37-08

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

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

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ  АПЕКС-ЛОКАТОР?

Лампа для відбілювання зубів Philips ZOOM 4 
WhiteSpeed. Підходить для гелей будь-яких виробників 

(з чіпом). Ресурс 50 000 пацієнтів, м. Київ. 45 000 грн.

(097) 704-47-00

Мікроскоп LEICA M 655 в ідеальному стані. 
Фокусна лінза 30 мм підходить як для 

ортопедів, так і для ендодонтистів, м. Одеса.

(067) 559-63-07

Продам б/в стоматологічну установку 
(Foshan Being,  Китай), м. Одеса.  
Ціна: 13 315 грн.

050-392-39-61

Стоматологічні установки б/в відомих 
європейських брендів. Гарантія, мон-
таж, доставка по Україні, м. Тернопіль. 
Ціна: від 115 500 грн.

067-811-28-00, 067-526-37-37

Пропоную стільчики для стоматолога. 
Відмінний стан, широка гама кольо-
рів, м. Тернопіль. Ціна: від 5940 грн.

067-811-28-00, 067-526-37-37

Державний заклад «Центральна 
Стоматологічна Полікліника  
МОЗ України» запрошує на роботу 
стоматологів, медсестер, м. Київ.

067-717-60-70, 044-482-53-15

 Вакансії стомат. клінік

 Вакансії стомат. клінік

В клініку сучасної стоматології потрібен 
стоматолог (з/п 40-50%), медсестра (з/п висока), 

та адміністратор, метро «Дарниця», м. Київ.

(067) 260-00-92

Здається в оренду окреме стоматоло-
гічне відділення, м. Київ. 
Ціна: 60 000 грн

067-745-40-78

Здається в оренду обладнаний стомат. 
кабінет (метро «Васильківська»).  
В наявності все для повноцінної 
роботи стоматолога, м. Київ.

093-349-45-41, 044-259-91-93

Здам в оренду стоматологічний  
кабінет на вул. Середньофонтанський,  
м. Одеса. Ціна: 4000 грн.

050-392-39-61

Мікроскоп операційний Carl Zeiss 
ORL. F=250/300. Галоген. Дільник + 
фотоадаптер Carl Zeiss, м. Дрогобич. 
Ціна: 414 540 грн.

067-782-69-99, 063-077-03-30

Компресорне та аспіраційне облад-
нання для стоматологічних кабінетів з 
Європи. Доставка, запуск, сервіс,  
м. Тернопіль. Ціна: від 8250 грн.

067-811-28-00, 067-526-37-37

 Б/В стоматологам

 Здам клініку/кабінет

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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044 585-87-89
096 664-80-71

Компания «Дентстал Н» 
г. Киев, пр-т Григоренко, 39-Б, офис 10
dentstal@ukr.net          www.dentstal.com

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Гарантия 2 года

1800* $

1700* $

*О
пл

ат
а 

в 
гр

и
вн

ах
 п

о 
ку

р
су

ООО “ЛитХромБулат”   г. Киев, пр. Победы 61/2 
 тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32   |   lhbmag@ukr.net  |  WWW.LHBDENT.COM.UA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Дарим сертификат на 100 грн  
при покупке от 1000 грн  

в нашем магазине

ООО «ЛИТХРОМБУЛАТ»LHBDENT.COM.UA

С Е Р Т И Ф И К А ТГР
Н

НА  АКРИЛОВЫЕ  ЗУБЫ 0001Н3
Нейлон от оттиска  1250 грн

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
в нашей лаборатории

Здам стоматологічний кабінет на 
Печерську. Гарний ремонт. Надійне 
обладнання, є рентген, поруч метро, 
м. Київ.

098-196-49-72

 Здам клініку/кабінет

З/т лабораторія пропонує співпрацю 
стоматологам. Вініри е.max - 1000 грн. 
Цирконій 1 од.- 1200 грн.  
МК - 400 грн, м. Київ.

097-225-21-33

Знімне протезування. Бюгельні 
протези. Лагодження зубних протезів, 
м. Київ.

068-931-82-86, 073-045-35-34

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) 
запрошує до співпраці лікарів  
стоматологів та стомат. кабінети.  
Також працюємо через «Нову Пошту». 

097-225-21-04

Здаються в оренду стоматологічні  
крісла в новій клініці, м. Київ.

(068) 710-51-55, (099) 777-51-62

Здам стомат. клініку з окремим входом, зоною 
очікування, санвузлом. 21 або 36 кв.м, але тоді 
вартість інша. Лівий берег, м. Київ. 10 652 грн.

(044) 338-67-98

 Зуботехнічні лабораторії

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Усі види протезування якісно та в 
строк! Зуботехнічна лабораторія 
DENTALPARTNER, м. Київ.

068-931-82-86, 073-045-35-34

Команда зубних техніків запрошує до 
співпраці. МК від 400 грн,  
МК на імплантатах від 500 грн,  
циркон від 1200 грн.

093-880-73-99, 067-321-77-14

Продаю  артикулятор   
GIRRBACH  DENTAL для роботи  
в з/т лабораторії, м. Київ.  
Ціна: 16 425 грн.

067-868-81-82

Зуботехнічна лабораторія  
(м. Київ, Голосіївський р-н) запрошує  

до співпраці. Будь-які зуботехнічні роботи.

(066) 193-68-91

Прес-кераміка e.max. Повне виготовлення 
роботи - 1400 грн. Відпресовка - 500 грн,  

м. Київ.

(066) 193-68-91

Ремонт, перетяжка стоматологічних 
крісел та стільців. Заміна потрісканого 
пластику основи сідушки протягом  
6 годин, м. Київ. Ціна: 2200 грн.

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

Ремонт та перетяжка стоматологічних 
крісел, стільців італійським кожезамінни-
ком Tehnodent. Термін виконання замов-
лення 6 годин, м. Київ. Ціна: 2000 грн.

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

Відновлення різьби скалерів Woodpecker, 
Mectron, EMS, Satelec, Amdent, Apoza, 
Anthos тощо. Гарантія.  
Відправка по Україні, м.  Київ.

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

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, ножі, 
ножиці, кусачки, кюрети, скелери, фрези.

068-380-76-46, 066-742-76-46

 Сервіс/Ремонт  cт.

Термопрес українського виробництва  
для нейлону. Новий, повний автомат,  

м. Чернівці. 32 900 грн.

(050) 618-63-44, (096) 667-62-39

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ! Нові та б/в.  
Продаж, обмін, знижки та подарунки.  

Всі модифікації!, м. Київ. 

(093) 428-39-40, (050) 471-16-63

від 42 000 грн

Зуботехнічний мікроскоп  
Alltion - РОЗПРОДАЖ, м. Київ.

(067) 140-90-90 
(050) 205-78-78

21 304 грн

Гвинти розширяючі Lewa Dental  
для виготовлення  

ортодонтичних апаратів, м. Львів.

(097) 979-26-66

52 грн

Пропоную напівжорсткий дзер-
кальний нейлон Vertex Thermosens, 
м. Київ. Ціна: 4600 грн.

063-157-64-62

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових протезів Ortho-Star  
(Америка) - повний автомат! Безкоштов-
на доставка, м. Київ. Ціна: 63 885 грн.

097-063-31-13

Автоматичний термопневмопрес  
для виготовлення всіх видів термопластів. 
Гарантія. Швидке сервісне обслуговування, 
м. Херсон. Ціна: 25 500 грн.

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

 Б/В зубним технікам

Каркас, анатомічні коронки, вкладки, 
індивідуальні абатменти з діоксиду 

цирконію, м. Житомир.

(063) 019-03-33 
(067) 277-13-14

440 грн

 Зуботехнічні лабораторії

 Нове зубним технікам

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



16

Потрібен зубний технік-кераміст,  
м. Київ.

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

Відкрита вакансія помічника зубного техніка. 
Подробиці по телефону, м. Київ.

(050) 380-81-34, (096) 290-16-19

Куплю б/в мікромотори МС2, МС3 
виробництва фірми Bien-Air  
(Швейцарія), м. Київ.

067-501-17-54

 Інші пропозиції

Авторський трав’яний збір, що допомагає 
при запальних захворюваннях порожнини 
рота. Має антимікробну та протизапальну 

дію, м. Кропивницький. 

(066) 661-59-53 
(096) 605-73-11

40 грн

Стоматологічне литво:  
вкладок, коронок, бюгельних каркасів  

(м. Київ, Голосїївський р-н). 

(066) 193-68-91

Сканер Sirona inEos RED-cam.  
ПЗ, ПК, безлімітний ключ, конвертер 
файлів. Все працює, м. Надвірна.  
Ціна: 86 548 грн.

068-522-52-29

Апарат для виварювання віску та 
полімеризації WASSERMANN WAPO-Ex, 
м. Харків.  
Ціна: 25 050 грн.

067-579-58-07, 066-681-38-38

Продам зуботехнічний мікроскоп 
Mantis Vision 4x/8x, м. Київ. 
Ціна: 39 420 грн.

067-868-81-82

Піч для пресування і випалу кераміки 
IVOCLAR PROGRAMAT EP600 combi  
в хорошому, робочому стані.  
Нова спіраль, м. Київ. Ціна: 75 555 грн.

067-868-81-82

Продам б/в зуботехнічний оклюдатор. 
м. Київ. Ціна: 500 грн.

067-868-81-82

 Б/В зубним технікам

«Решение окклюзионных проблем с помощью лицевой дуги и артикулятора  
при ежедневной работе клиники и лаборатории»

«Сплинт-терапия: как избежать нарушений височного нижнечелюстного сустава. 
Использование на практике расслабляющих окклюзионных капп»

Компания «Дентек ЛТД»

044-498-28-51,   093-930-44-55,   093-675-30-90
www.dentek.com.ua  dentek@i.ua

Зубной техник-мастер. Проводит учебные курсы в Германии, Голландии, Великобри-
тании, Италии и др. по темам: артикуляция, окклюзия, диагностика нарушений в ВНЧС, 
нормализация высоты прикуса, съемное и несъемное протезирование, CAD/CAM систе-
мы.  Руководитель и совладелец одной из самых современных лабораторий в Польше 
– Natrodent,  директор крупнейшего в Восточной Европе учебного центра компании 
Amann Girrbach AG. 

  Один из самых востребованных лекторов на международных конгрессах по вопро-
сам окклюзии и CAD/CAM системам.

Лектор: Петр Нагадовский (Piotr Nagadowski), зубной техник

ЛЕКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  КУРС ДЛЯ ОРТОПЕДОВ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

21 апреля   |   г. Киев

ЛЕКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  КУРС ДЛЯ ОРТОПЕДОВ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

22 апреля   |   г. Киев

Клинические этапы:
 / Регистрация окклюзии  

с помощью лицевой дуги.

 / Индивидуальная регистрация 
динамических параметров 
ВНЧС.

 / Скользящая направляющая – 
релаксация мышц.

 / Регистрация центрального 
соотношения и центральной 
окклюзии.

 / Индивидуальное определение данных верхней и 
нижней челюсти.

 / Проведение индивидуального ортопедического 
лечения.

 / Определение центрального соотношения,  
центральной окклюзии.

 / Центральное соотношение. Важность планирова-
ния ортопедического лечения и сплинт-терапии.

 / Окклюзионные каппы и их использование в раз-
личных клинических случаях.

 / Сравнение расслабляющих окклюзионных капп, 
изготовленных с использованием артикулятора  
и без него (теория Бонвиля).

 / Регистрация положения верхней челюсти  
с помощью лицевой дуги.

 / Расслабление мышц: устройство Sliding Guide - 
определение центрального соотношения.

 / Динамические параметры ВНЧС (угол Беннета).
Перенос данных с лицевой дуги на артикулятор.

 / Фиксация моделей верхней и нижней челюстей 
в положении центрального соотношения в 
артикуляторе.

Лабораторные этапы:
 / Перенос данных регистрации 

прикуса с лицевой дуги в 
артикулятор.

 / Сравнение положения моделей 
в артикуляторе с лицевой дугой 
и без – как гипсовать модели в  
артикулятор без лицевой дуги.

 / Коррекция моделей для опти-
мальной окклюзии вкладок/
накладок, коронок и мостовид-
ных протезов в полости рта.

 / Вопросы артикуляции.

 / Способы регистрации 
движений ВНЧС.

 / Сравнение различных 
систем артикуляторов.

 / Аналоговые и цифровые 
системы в диагностике.

 / Решение окклюзионных 
проблем, связанных  
с взаимодействием врача и 
зубного техника.

Лекционная часть:

Лекционная часть:

Практическая часть:

Практическая часть:
Продам зуботехнічний тример  
GMT 5320 фірми RECO,  
м. Теребовля.

067-703-02-30, 067-703-02-15

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

 Вакансії зуботех. лабораторій



Гарантія 2 роки

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

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

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

*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

Ціни індикативні станом на 15.03. і дійсні до 15.04.2018. Оплата у гривнях.

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

 Повнорозмірне крісло 

 Повністю електрична установка 

 Якість гарантована Сefla 

 Комфортна ціна

 Безщітковий мікромотор Сefla

ПРЕМ'ЄРА  
на II Міжнародному Стоматологічному 

Форумі на стенді Е1-1  
(11-13 квітня, Київ, МВЦ)

НОВИНКА ВІД КОМПАНІЇ

Стоматологічна установка  
VIСTOR V286

4500* €

ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний дистриб’ютор в Україні

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

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

Тел./факс: (044) 501-12-31 
                    (099) 628-28-31



26 лет  
на рынке Европы

 Лучшее предложение  
ЦЕНА-КАЧЕСТВО  

в Украине

Индивидуальные  
бизнес-предложения

Ma
de
 in

 I
ta
ly

sin
ce 

1992

0-800-21-40-21 www.fb.com/bebdental.ukraine 
                 096-415-17-71

      УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
www.bebdental.com.ua 
       066-283-33-04



Контакти
для реєстрації:

Почесний клінічний викладач по спеціальності «Естетична стоматологія» - Королівський коледж  
при Лондонському університеті - з 2015 року співавтор книги «Практичні процедури  
естетичної стоматології - 2017».
«Людина року» в області «Реабілітація порожнини рота» від Saúde Oral Magazine - 2016 рік.
Викладач естетичної, реставраційної, пародонтальної і міждисциплінарної стоматології  
в навчальних центрах Sorriso Natural and Foramen в Португалії Розробник програмного  
забезпечення MakeMeClear (www.makemeclear.com).

Хорхе Андре Кардосо (Jorge André Cardoso) | Португалія

Компания Дентек ЛТД 

093-930-44-55 
063-578-04-41
044-498-28-51

www.dentek.com.ua
 dentek@i.ua

КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНАЧНОЮ 
АТРОФІЄЮ ЩЕЛЕП. БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ  

НА 4-Х ІМПЛАНТАТАХ - ПОКРОКОВИЙ ПРОТОКОЛ

Курс для стоматологів, які вже працюють з дентальними 
імплантатами та прагнуть вдосконалюватися і виконувати 
тотальні реставрації з безпосереднім навантаженням на 

імплантатах у пацієнтів зі значною атрофією щелеп.

 / Огляд наукових даних, пов'язаних з тотальними реставраціями на імплантатах  
і концептом MULTIFIX®.

 / Клінічні та лабораторні аспекти біологічних, функціональних. 
та естетичних параметрів при безпосередньому навантаженні на імплантати.

 / Протоколи для тотальних реставрацій на імплантатах.
 / Концепція  та показання для Все-на-4-х®: Як, Чому і Коли?
 / Переваги встановлення  імплантатів під кутом.
 / Оптимальне 3D позиціонування імплантату для ідеальної естетики.
 / Природні та штучні  ясна.
 / Різні типи навантаження на імплантати. 
 / Важливість тимчасових реставрацій. Методики виготовлення. 
Обстеження пацієнта (фотографії, діагностичні моделі, ОПТГ і КТ) 
Клінічні випадки.

 / Планування естетичного лікування.
 / Планування функціонального лікування.
 / Протоколи комунікації з зуботехнічною лабораторією.
 / Біомеханічні аспекти виготовлення постійної реставрації.
 / Постійна реставрація - матеріали, поради та прийоми.
 / Протоколи обслуговування тотальних реставрацій на імплантатах у віддалених періодах.

4 черня 2017  |  м. Київ

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

от 1900 $
 *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  
ОГРАНИЧЕНО!

Организатор:  
Учебный центр PearlStom     

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ОДЕССА

Условия участия, подробная информация и запись:
099-511-10-81, 097-940-40-39 

или на сайте www.pearl-stom.od.ua
Мы в социальных сетях /Pearlstom

 Хирургическая стоматология

Бабов Е. Д.  Основы дентальной имплантации. Мастер-класс.
Бабов Е. Д.  Синус-лифтинг. Практический семинар для хирургов-стоматологов.  
Мастер-класс.

5 мая

6 мая

 Пародонтология

Чумакова Ю.Г.  Периимплантит: профилактика, клиника, лечение. Мастер-класс.

Чумакова Ю.Г.  Антимикробная терапия в стоматологии. Мастер-класс.

Чумакова Ю.Г.  Фотодинамическая терапия в стоматологии: от теории к практике. 
Мастер-класс.

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ  
С МАСТЕР-КЛАССАМИ

 Курсы для ортодонтов

 Височно-нижнечелюстной сустав
Лысак С. В.  Устранение дисфункций височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).  
Кинезиология в стоматологии. Мастер-класс.

28-29 
апреля

29 апреля

Теперев О.О.  Ортодонтическое лечение II класса по Энглю.

Свинцицкий Б. В.  Дуга как неотъемлемая часть брекет-системы. Мастер-класс.
Марчук Е.А.  Ретенционный период ведения пациентов  
при ортодонтическом лечении. Мастер-класс.

21 апреля

12 мая

13 мая

4 мая

26 мая

 Ортопедия

Туркив А. В.  Цифровой дизайн улыбки. Керамические реставрации. Мастер-класс.

Бас А. А.  Металлокерамика или безметалловая керамика. Мостовидные протезы. 
Планирование, особенности, выбор. Курс для начинающих. Мастер-класс.

Бас А. А.  Металлокерамические и керамические коронки.  
Курс для начинающих. Мастер-класс.12 мая

13 мая

20 мая
КОНФЕРЕНЦИИ 2 ДНЯ

Чумакова Ю.Г.   I ДЕНЬ. Диагностика, планирование и подготовка  
больных к хирургическому лечению заболеваний пародонта. Мастер-класс.12 мая
Бабов Е.Д.  II ДЕНЬ. Лоскутные операции. Хирургические вмешательства  
при заболеваниях тканей пародонта. Мастер-класс.13 мая

Марчук Е.А.  I ДЕНЬ. Взаимодействие ортодонта и хирурга-стоматолога. Роль ортодонта: 
Выбор и реализация последовательности лечения. Мастер-класс.16 июня
Бабов Е.Д.  II ДЕНЬ. Взаимодействие ортодонта и  
хирурга-стоматолога. Френикулотомия. Пластика преддверия полости рта.  
Ортодонтические имплантаты и минипластины. Пьезохирургия. Мастер-класс.

17 июня

Лев О. Н.  Современные подходы к отбеливанию зубов. Мастер-класс.20 апреля

 Косметическая стоматология



 
 

•  

•  

•  

Приглашаем на наш стенд G1-1  
на II Международном  

Cтоматологическом Форуме. 
11-13 апреля 2018  

Киев, МВЦ, м. «Левобережная», 
Броварской пр-т, 15 11-13 апреля 2018 
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Официальный дистрибьютор:

www.premier-dental.com.ua  |  premier@dental.net.ua
(032) 259 04 40    |    (097) 445 66 73    |    (099) 533 10 95
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За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua, www.galit.te.ua

VistaVox S -
3D від Durr Dental
3D і 2D рентгенівські знімки з винятковою якістю зображення

Головні особливості:
Ідеальне 3D зображення, максимально адаптоване до форми щелепи
Ідеальні 2D і 3D зображення лише в одному пристрої 
Найпростіше позиціонування пацієнта обличчя до обличчя – з лазером для позиціонування  
3D зображень і трьома – для 2D зображень
Зменшена доза радіації завдяки анатомічно адаптованому об’єму Ø130 мм
Оглядовий режим - доза радіації зменшена на 62%
Прицільний режим 50*50 мм для максимального зменшення дози опромінення
Зменшена об’ємна висота для отримання дитячих зображень, що запобігає негативному впливу на очі 
Зменшення металевого артефакту в 3D і 2D зображенні
7–дюймовий сенсорний дисплей для інтуїтивної роботи оператора
Сучасне ергономічне програмне забезпечення VistaSoft для обробки зображень

Піднімаючи діагностику  
на найвищий рівень

VistaVox S об’єднує 
надійність діагностики 
з ефективністю і малими 
дозами опромінення



• Роздільна здатність до 33 пл/мм
• Розмір пікселя від 15 мкм
• USB чи WiFi варіанти
• Безлімітне ПЗ Проста заміна 

кабеля сенсора!

ПОРТАТИВНІ РЕНТГЕНІВСЬКІ АПАРАТИ

XIOS XG - ВІЗІОГРАФИ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Знижки на комплект рентген + віЗіограф

Надійні. Перевірені часом.
Зроблені в Південній Кореї

044 222 85 53    032 259 04 40

099 533 10 95    097 445 66 73

premier-dental.com.ua
032 259 04 44  |  097 445 66 73

premier-dental.com.ua
fb.com/PremierDental2005
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PROX MINIX-V

5 РОКІВ
гарантія

  на сенсор*



Компресійний набір призначений 
для створення умов, що підвищують 
первинну стабільність імплантату в 
кістці 3 і 4 типу. Конденсація кісткової 
тканини, що проводиться безпосередньо 
перед установкою імплантата в кісткове 
ложе, дозволяє збільшити її щільність 
по периметру імплантату, і, як наслідок, 
підвищити первинну стабільність. Крім 
того, унікальний дизайн компресійних 
насадок забезпечує можливість проведення 
закритого синус-ліфтингу. Насадки 
ущільнюють кісткову тканину і піднімають 
дно верхньощелепної пазухи, спрощуючи 
ведення остеопластичного матеріалу в 
область проведення хірургічного втручання. 

Набір для забору кістки дозволяє без зусиль, легко і просто збирати кісткову тканину 
під час проведення хірургічного втручання. У наборі представлена революційна 
система подвійної дії для забору кістки під час препарування кісткового ложа під 
імплантат. Зібрана кістка застосовується за призначенням, при цьому фрези можуть 
бути використані в якості формуючих фрез.

ПРОСТО 
Кістковий матеріал збирається у внутрішню 
частину фрези в процесі препарування. 

ЛЕГКО 
Фрези для збору кісткового матеріалу також 
можуть бути використані в якості фінальних фрез. 

БЕЗПЕЧНО 
Фрези можуть використовуватися зі стоперами, 
що забезпечують безпечне препарування  
кісткової тканини.

Набір фрез для збору кістки MK-BH26

 Набір для компресії кістки MK-0020

Ексклюзивний офіційний представник в Україні « Компанія Дентек ЛТД» 

(044) 498-28-51, (093) 930-44-55 
www.dentek.com.ua       dentek@i.ua







Организация пародонтологического 
приема в вашей клинике

Обучение стоматологов и гигиенистов

 � Организация PerioCenter в других городах и партнерство с клиниками.
 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.
 � Обучение и тесное сотрудничество с врачами-стоматологами вашей клиники.
 � Организация диспансерного наблюдения.

 � Обучение протоколам консервативного лечения заболеваний тканей пародонта  
(мастер-классы, стажировки на рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).
 � Помощь в организации диспансерного наблюдения.

Диагностика и лечение  
заболеваний тканей пародонта

 � Основная идея организации PerioCenter заключается в оказании услуг  
консервативного лечения заболеваний тканей пародонта.

 � В PerioCenter работают только врачи-пародонтологи и гигиенисты.
 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно  

для ведения пародонтологического приёма.
 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стоматологическими  

клиниками не противоречит единому плану лечения.
 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).

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

02095 г. Киев, 
ул. Срибнокильская, 20
м. Осокорки
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com

+38 (032) 235-29-60
+38 (067) 419-28-10
www.greenimplant.systems

15 ІМПЛАНТАТІВ Universal 
з абатментами

ХІРУРГІЧНИЙ НАБІР
BEGINNER SET

ФІЗІОДИСПЕНСЕР MD11
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ХІРУРГІЧНИЙ  НАБІР
BEGINNER SET

ІМПЛАНТАТІВ  
Universal
 з  абатментами 850 €
ІМПЛАНТАТІВ   
Classic
 з  абатментами 690 €

2825 €




