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Відкрийте всі переваги  
CAD/CAM центру компанії

+38 032 295 55 62 
+38 067 672 99 98

79060, м. Львiв
вул. Княгинi Ольги, 99

www.connect-implants.com
info@connect-implants.com

За деталями звертайтеся до офіційного дистриб'ютора «Компанія Дентек ЛТД»

044-498-28-51, 063-578-04-41

(044) 35-520-21
(099) 67-660-06

www.sgs-dental.com | sgsdental.ua@gmail.com

megamed.prom.ua
095 752 40 75

096 049 19 70
ТОВ «Мегамед»

Алопластичні матеріали №1 в Україні

Мембрана [ тверда мозкова оболонка ]
натурального людського походження

(044) 223-66-00, (068) 122-45-30
с. 31



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

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

  SIRONA INTEGO
Качество, на которое  
                можно положиться

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!

Природные реставрации?  
 Легко!

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный  
микрогибридный композит (Microglass® II).
Charisma Classic создан на основе матрицы BIS-GMA и 
содержит приблизительно 61% неорганического напол-
нителя по объему и размером частиц 0,005 –10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• предварительно полимеризованный наполнитель  
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов  
   (по Г. В. Блэку)
• Прямые композитные виниры
• Коррекция формы зубы (т. е. диастема,  
   врожденные дефекты зубов и т. п.)
• Шинирование зубов, ослабленных травмой  
   или периодонтитом
• Реставрация молочных зубов
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответ-
ствующей системой адгезии)  
Charisma Classic показывает идеальную цветовую адапта-
цию благодаря эффекту матрицы Microglass® II.  Благодаря 
своей кремообразной консистенции, позволяет легко и 
быстро моделировать, полируется до зеркального блеска.

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® Classic

Charisma® Smart

Супер скидка до 50%
ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® Master 700 Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® 250

Air-Flow Master 
Piezon®
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Зменшення компресії
Порожнини, утворені по периметру ший-
ки імплантата, створюють зони, вільні від 
компресії. Внаслідок зменшення компресії 
в критично важливих зонах мінімізується 
втрата кісткової тканини в ділянці вершини 
альвеолярного гребеня.

Шийка імплантата
Завдяки тригранній формі шийки забез-
печується висока первинна стабільність 
імплантата V3 в ділянці вершини альве-
олярного гребеня і зберігається макси-
мальний об’єм кісткової тканини. Пер-
винна стабільність імплантата в ділянці 
вершини альвеолярного гребеня досяга-
ється внаслідок фіксації у трьох площинах.

Герметичне з'єднання
12-градусне конічне з'єднання між імп-
лантатом і абатментом характеризується 
винятковою точністю й герметичністю. 
Принцип перемикання платформ забез-
печує збереження бажаного об’єму м'яких 
тканин навколо імплантата. Завдяки міні-
мізації мікрорухливості в ділянці з'єднання 
і його герметичності зберігається рівень 
кісткової тканини в ділянці вершини альве-
олярного гребеня.

Обробка поверхні
Шорсткість і мікроморфологія поверхні 
є наслідком піскоструминної обробки й 
кислотного травлення. Неодноразово 
перевірена незалежними дослідженнями 
технологія, що показала відмінні резуль-
тати обробки поверхні імплантатів MIS, 
забезпечує досягнення остеоінтеграції й 
дає довгострокові клінічні результати.

Більший об’єм кісткової тканини
Безкомпресійні порожнини, утворені 
навколо корональної частини імплантата 
V3, створюють додаткові порожнини  для 
заповнення кров'ю й формування кров'я-
ного згустку, що прискорює остеоінтегра-
цію імплантата й сприяє утворенню нової 
кісткової тканини.

Система імплантатів V3 

є результатом наукових 

досліджень і розробок 

найвищого рівня. Ця імп-

лантаційна система ви-

нятково проста й ефек-

тивна у використанні.

Дизайн імплантата V3 

з конічним з'єднанням, 

розроблений з урахуван-

ням біологічних власти-

востей твердих і м'яких 

тканин, забезпечує від-

мінні естетичні результа-

ти лікування.

Унікальні біологічні і механічні харак-
теристики імплантата V3 сприяють 
прискоренню регенерації й збіль-
шенню об’єму кісткової тканини; 
забезпечують високу стабільність 
рівня м'яких тканин навколо імплан-
тата і досягнення ідеального есте-
тичного результату протезування. 
Всі імплантати V3, а також відповід-
ні їм супраструктури й інструменти 
мають кольорове маркування для 
спрощення ідентифікації розміру 
платформи. У комплекті з кожним 
імплантатом V3 поставляється сте-
рильна одноразова фінальна фреза.

Характеристики Переваги

Синій колір  
указує на вузьку платформу

Фіолетовий 
указує на 
стандартну 
платформу

Імплантати V3  
з конічним з'єднанням

«Компанія Дентек ЛТД»

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

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



Тумби стоматологічні. Відправка по 
всій Україні. Посилання у ВКонтакте 
vk.com/mebel77777777. Київ.
Ціна: 1900 грн.

097-793-00-87
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Продам компресор. Продуктивність: 
60 л/хв. Тиск: 8 Бар. Ресивер: 15 л. 
Потужність: 0.58 кВт. Одеса. 
Ціна: 8 139 грн.

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

• 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

Официальный представитель продукции 
Медиком в Украине Фирма «Укр-Медмаркет»,  

сеть магазинов «Медтехника»

ООО «МЕДМАРКЕТ РИТЕЙЛ ГРУПП», 
ТМЦ «Медтехника»

г. Киев, пр. Победы, 9/47,  
тел./факс (044) 590-15-00

www.kmm.com.ua

При покупке 1 ящика (500 шт) 
салфеток Медиком,

в подарок –  
держатель  

для салфеток!

Акция!

Файли з пам'яттю форми SOCO.  
Будь-які розміри і найкраща ціна. 

Введіть код купона sale і отримаєте  
5% знижку! www.soco.com.ua. Киїів

(099) 626-77-55
(063) 156-03-65

399 грн

Carl Zeiss OPMI 111. Збільшення від 5 до 40.  
f = 200 mm. Бінокуляр лікаря 0-180.  

Світло 100 W. Івано-Франківськ.  267 995 грн

(067) 888-15-55, (067) 368-26-42

 Нове стоматологам

 Нове стоматологам
РОЗПРОДАЖ товарів фірми Geosoft. 
Ціна від 1500 до 12 000 грн. 
Детальна інформація по моделях та 
цінах за телефоном.

050-377-23-58

Мінералізований порошок «Ліопласт» 
зі спонгіозної кістки. Алопластичний 
матеріал. 1 см куб. Київ.
Ціна: 2000 грн.

095-752-40-75, 096-049-19-70

Турбіна стоматологічна KAVO SMART 
з вбудованим генератором та підсвіт-
кою LED. Роз'єм М4. Керамічні підшип-
ники. Тернопіль. Ціна: 1350 грн.

097-323-65-13

Бездротовий ендомотор AZDENT 
Endo I. Популярний та надійний мотор 
з Китаю. АКЦІЯ! Упаковка ProTaper у 
подарунок! Вінниця. Ціна: 8999 грн.

098-264-87-44, 050-195-31-51

Тумба мобільна стоматологічна  
від SpecMedProekt. Бровари.

4700 грн

067-594-64-63, 063-769-52-65

Продається б/в стоматологічна уста-
новка Gallant-EH фірми GALIT. 2007 
р.в., в робочому стані. Торг! Київ.
Ціна: 100 130 грн.

096-348-05-68

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. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 28.03.2017. ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

Матрас на стоматологічне крісло. 
Можливе виконання для різних моде-
лей крісел. Одеса. 
Ціна: від 2713 грн.

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

 Б/В стоматологам
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Продається панорамний рентгенапарат 
Soredex Cranex з цефалостатом.  
Рік вводу в експлуатацію 2010,  

у робочому стані. Вінниця

(050) 313-86-21
(095) 947-18-74

94 955 грн

В приватний стоматологічний кабінет 
м. Шостка потрібен лікар-стоматолог 
на загальний прийом.

066-894-03-22

Потрібні стоматолог-терапевт вищої 
категорії та медсестра для роботи в 
стоматологічному кабінеті. Київ.  
З/п: 4000 грн.

067-265-06-45, 050-532-99-58

В клініку сучасної стоматології потрібні 
лікарі-стоматологи (зарплата 40-50%).  

Київ, ст. метро «Дарниця»

(067) 260-00-92

Здам в оренду кабінет  
в діючій стоматологічній клініці.  
Є автоклав, рентген-установка.  
Київ, м. «Поштова площа».

050-994-21-12

 Здам клініку/кабінет

Б/в бінокуляри Carl Zeiss EyeMag 
Smart Sport 2.5х350 в ідеальному 
стані. Вишневе.
Ціна: 26 505 грн.

068-717-27-12

 Б/В стоматологам

г. Киев, ул. Е. Коновальца (Щорса), 44 Б
Тел.: +38 (099) 104 58 39
        +38 (068) 921 06 51
k-optimus@ukr.net

Суббота –
      рабочий день

ФРЕЗЕРОВКА 
ОКСИДА 

ЦИРКОНИЯ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК

%

 Вакансії стомат. клінік
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Здаємо в оренду кабінет в діючій 
стоматологічній клініці Києва  
(м. «Святошин»). Ліцензія.  
Рентген (ОПГ).

067-321-77-15

Здам в оренду обладнаний кабінет в 
новій клініці по вул. Жилянській, 74  
у Києві. Все є. Деталі по телефону.

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

Здається в оренду стоматологічна 
установка в Івано-Франківську.  
Зміна 6 год. 
Ціна: 5426 грн.

066-175-84-44

Здамо в оренду кабінет в стомат. 
клініці. Два кабінети, рентген + RVG, 
стерилізація, тощо.  
Київ, м. «Лукьянівська».

067-466-12-70

www.dentabutic.com.ua

Компания "MARORESKU"
Киев, пр-т Победы, 67,
корпус В, офис 417 (м. "Нивки")

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамичес-
кими штифтами (10 шт.)

Трегер сотовый + штифты 
из высокотемпературной стали

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Ø 80 мм, 65 мм, 55 мм

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20

(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

Воскотопки и электрошпатели, 
трегеры сотовые, головки для 

обработки нейлона
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

960 грн

1360 грн

1990 грн

1180 грн

1670 грн

290 грн

190 грн

от 35 грн

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

DENTSTAL ST 330

DENTSTAL AL-398HB

1800* $

1700* $

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

*Оплата в гривнах по курсу

Гарантия 2 года

Зуботехнічне литво в Івано-Франків-
ську. Ливарна установка  
Bego NAUTILUS. Метал Co-Cr (Basel, 
Germany). Ціна: 35 грн.

068-822-13-09

Усі види зубних протезів будь-якої 
складності, якісно і в строк. ДР 12 ро-
ків. З/т лабораторія DENTALPARTNER.
Київ.

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

ЗУБИ НА ЗАВТРА! Коронки з діоксиду 
цирконію. Повна анатомія!  
Фрезерний центр «К-ОПТіМУС» (Київ).  
Ціна: 1200 грн. 

099-104-58-39, 068-921-06-51 

Фрезерний центр: SLM в Ізраїлі  
10 років, роботи будь-якої складності 
у Києві, фрезерування діоксиду цир-
конію, інд. абатменти, каркаси.

044-228-32-50, 099-187-33-91

З/т лабораторія пропонує широкий 
спектр послуг. Перші пробні 4 одини-
ці м/к БЕЗКОШТОВНО. Якісно! Київ.

093-337-49-27

 Зуботехнічні лабораторії

 Зуботехнічні лабораторії

ФОП Чернишова С.А. Ремонтуємо: стома-
тологічні наконечники, мікромотори, ска-
лери, лампи фотополімерні. Звертайтеся! 
Спробуємо допомогти!

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

 Сервіс/Ремонт  cт.

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

Здається в оренду стоматологічний 
кабінет в м. Бровари. Хороші умови.  
Є все необхідне для роботи. Дзвоніть!

067-441-67-99

 Здам клініку/кабінет

Перетяжка стоматологічних крісел та 
стільців. Ламінування установок силіко-
новою плвкою. Виконання замовлення 
на протязі доби! Київ. Ціна: 600 грн.

067-315-31-83, 095-697-65-15

Команда зубних техніків запрошує 
до співпраці. М/к від 400 грн, м/к на 
імплантатах від 500 грн, циркон від  

1200 грн. З/т лабораторія «ЭФЕКТ». Київ.

(093) 880-73-99



Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, скеле-
ри, фрези.

066-742-7646, 068-380-7646
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Термопневмопрес автоматичний для 
виготовлення всіх видов термоплас-
тів. Херсон.
Ціна: 22 500 грн.

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

Продам силовий блок до стомато-
логічної установки «Ергостар», в 
робочому стані. Коломия.
Ціна: 8139 грн.

050-654-18-06, 099-507-88-39

Продам кріплення для монітора  
КМ 1. Одеса.
Ціна: 2170 грн.

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

Світильники світлодіодні 
безтіньові стоматологічні  
та зуботехнічні "Фотон"

 кілька режимів освітлення
 дистанційне керування
 не потребують ТО, довговічні
 стабільна робота при напрузі 170-250 В
 можливість кріплення для LED-TV
 3 роки гарантії

050-356-32-76
067-404-19-51
www.denta-service.com.ua

від 150$
оплата в грн.

УВАГА! 
Вже наявні світильники  

з індексом передачі 
кольору 95!

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?

ЛИОПЛАСТ
аллопластические материалы

А
л

л
о

ко
ст

ь

www.megamed.prom.ua

Оцените 100% регенерацию!

Мембрана 

[ твёрдая мозговая оболочка ] 

 1 х 1 см      1 200      грн

 2 х 2 см      2 000      грн

 2 х 3 см      2 500      грн

 3 х 3 см      3 000      грн

 3 х 4 см      4 000      грн

 4 х 4 см      5 000      грн

 Сервіс/Ремонт  cт.

 Запчастини cт.

 Нове зубним технікам

Картриджі алюмінієві d = 25 mm 
без заглушки. Миколаїв

 (093) 602-73-99

10 грн

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Продам керамічну піч FOCUS 2006 
виробництва Ізраїль.  
Можливий торг. Конотоп.
Ціна: 35 000 грн.

067-869-44-04, 093-745-52-28

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ, всі модифікації, нові та б/в, 
для випалу металокерамічних зубних протезів. 
Ціни нижчі ніж у виробника! Київ.  37 000 грн

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

 Б/В зубним технікам

Продам зуботехнічний фрезер Schick S3 Master. 
В ідеальному стані, використовувався рідко 

одним техніком. Нікополь. 88 055 грн.

067-409-10-29

В зуботехнічну лабораторію Києва 
потрібні: металіст - з/п 40 грн за 
одиницю, кераміст - з/п від 70 грн за 
одиницю.

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

Продаю CAD/CAM систему в повній 
комплектації: фрезер ROLAND DWX-050 
(16 000 у.о) та сканер ZirkonZahn S600 
(12 000 у.о.). Можливий продаж окремо.

050-506-33-32

У зв'язку з реорганізацією з/т лабора-
торії потрібні зубні техніки високої ква-
ліфікації та керамісти з ДР від 5 років. 
Висока оплата, чудові умови. Чернівці.

096-506-33-32

В З/Т лабораторію потрібен зубний 
технік з ДР. Обов'язки: підготовка 
каркасів під м/к, цл, вкладки.  
Київ, м. «Святошин».

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

Отримання ліцензії на медичну практику. 
Мета - бути максимально корисними для 
Вас! Гарантія 100%! www.vashepravo.com.ua. 
Київ. Ціна: 5000 грн.

095-831-48-86, 044-331-11-20

 Інші пропозиції

 Вакансії зт. лабораторій

 Вакансії зт. лабораторій

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





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

Дентальний рентген
з генератором постійного 
струму та бездротовим 
пультом керування
MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

4500* €

Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

Ціни індикативні станом на 28.03 і дійсні до 30.04.2017. Оплата у гривнях.

НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІВ

SURGIC PRO OPT LED
Фізіодиспенсер  

з кутовим наконечником 
X-SG 20L

3100  $

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

АКЦІЯ
10 ІМПЛАНТАТІВ 

10 АБАТМЕНТІВ

ХІРУРГІЧНИЙ НАБІР

850 €



www.ukrmedsnab.com.ua



Эксклюзивный официальный представитель  
продукции Amann Girrbach в Украине

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

А Р Т И К У Л Я ТО Р

 X Arcon;
 X Угол сагиттального суставного пути (SKN):  
от -20° до +60°;

 X Угол Беннета: от -5° до +30°;

 X Замок суставного механизма:  
Центральный рычаг для полуосей;

 X Дистракция: от 0 до 3,0 мм;

 X Протрузия: от 0 до 6,0 мм;

 X Ретрузия: от 0 до 2,0 мм;

 X Начальное боковое смещение (ISS): от 0 до 1,5 мм. 

При покупке артикуляторов Artex  
(CN-217310/CT-217320/CP-218750/CB-218760)

система позиционированнния 
Splitex в подарок!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Компания Дентек ЛТД» 093-930-44-55
www.dentek.com.ua  |  dentek@i.ua

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Материалов для CAD/CAM

ПОЧЕМУ TRINIA?

Стоматологи и зубные 
техники ищут альтернативу 
металлическим каркасам. 
 TRINIA™ - безметалловое 
решение для CAD/CAM.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  Легкость

  Прочность и 
эластичность

  Не требует спекания

  Уникальные 
механические свойства  
с высокими показателями 
изгиба и сжатия

  Биосовместимость

  Моделируемость



Запрошуємо на курси до 
стоматологічного навчального центру 

«Дентал-Маестро»

Практичні заняття та майстер-класи проводяться в клінічних умовах реального 
прийому пацієнтів, що забезпечує нашим курсантам детальне опрацювання отри-
маних знань і навичок. Також всі навчальні програми містять теоретичну пода-
чу матеріалів, з використанням сучасних мультимедійних засобів, комп'ютерних  
томографій, наочних матеріалів та макетів.

Стоматологічний навчальний центр «Дентал-Маестро»
м. Запоріжжя, вул. Базарна (Анголенка), 14-В

+38 067 612 77 17, +38 061 764 24 89

Після закінчення кожного навчального курсу всі учасники отримують іменні сертифікати державного зразка.

Дводенний базовий курс навчання 
роботи зі системою дентальних 
імплантатів VITAPLANT

Індивідуальні практичні курси:
- з ортопедичної стоматології
- з хірургічної стоматології

Курс «Професійна гігієна 
порожнини рота та профілактика. 
Сучасний протокол» 



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

По вопросам участия обращаться:
+38 (044) 501-12-31,   (050) 699-11-88
www.alpha-bio.net26



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

До 31 мая 2017 г.  
всего 10 лазеров возможно 

купить в РАССРОЧКУ  
НА 6 МЕСЯЦЕВ!

«Компания Дентек ЛТД»
044-498-28-51  
093-930-44-55

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

При покупке 10 имплантатов С1  
Вы получаете в подарок 1 имплантат С1  
и 11 супраструктур  на Ваш выбор

А также Вы можете приобрести полный  
хирургический набор С1 
по акционной цене!
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044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11 

www.unident.com.ua

Акция на комплект  
рентген CS 2100 + визиограф RVG 5100

Бесплатная инсталляция, обучение 
и гарантийное обcлуживание

Время экспозиции:  
0,01-1,25 с U - 60 кВ; I - 7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм
Дистанционный пульт

CS 2100 

Качественная, точная 
диагностика –

залог успешного 
протезирования 

зубов!

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1,92 млн

Максимальная 
детализация 

изображения

Высокие диагностические возможности 
 27,03 пар л/мм

RVG 5100 

цена комплекта 4200* €
Наследуя традиции всемирно 
известного завода Trophy и компании 
Kodak, производственные мощности 
компании Carestream Dental и 
сегодня поставляют интраоральные 
рентгены и радиовизиографы 
экспертного класса.

5100  не уступает по качеству снимка  
ни одному из конкурентов (кроме RVG 6100);

Ресурс датчика - более 300 000 снимков при 
неизменно высоком качестве изображения.

*Оплата в грн по курсу на день расчета

Высокочастотный рентген-аппарат,  
не имеющий аналогов по радиационной 
безопасности 300 кГц



Достижения Компании отмечены 
национальным рейтингом товаров и услуг

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВАШЕ ПРАВО»
ВАШ ПОМОЩНИК  

В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ

100% гарантия качества

www.vashepravo.com.ua

+380 (44) 33-111-20
+380 (96) 09-764-75

+380 (95) 83-148-86
+380 (66) 317-40-80

+380 (68) 272-06-38

 ) Компания «Ваше право», в лице руководителя  
Родыгиной Александры Александровны, имеет  
более чем 10-летний стаж работы по оказанию  
консультационных и юридических услуг в сфере здра-
воохранения, что обеспечивает нам солидный багаж опыта и знаний. Сотрудничество  
с нами является гарантом отсутствия неприятных последствий при проверках в будущем;

 ) Оказываем индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом особенностей его организации 
и специфики деятельности;

 ) Наши цены достаточно конкурентные и всегда соответствуют финансовым возможностям  
наших клиентов;

 ) Высокий уровень профессионализма и компетентности наших сотрудников всегда вызыва-
ет уважение со стороны клиентов, которые через широкий спектр нашей деятельности могут  
неоднократно в этом убедиться и оценить их работу;

 ) Прежде чем взять документы в работу, мы всегда проводим их предварительный анализ и делаем 
это совершенно бесплатно. Также бесплатно мы консультируем всех, у кого есть потребность  
в оперативной и квалифицированной поддержке;

 ) Предоставляем компетентную и профессиональную помощь в подготовке, оформлении,  
подаче и сопровождении всех необходимых документов;

 ) Ведем непрерывный и постоянный контроль за ситуацией по оформлению и движению  
документов до момента получения положительного результата;

 ) И даже после окончания всех работ, мы не разрываем отношений с нашими клиентами,  
всегда готовы оперативно отреагировать на все вызовы, успешно решить любые, даже самые  
неожиданные, проблемы. 

 ) Сотрудничество с нами позволит Вам уверенно  
двигаться вперед.

Почему выбирают нас?

Что мы можем Вам предложить:
Лицензия на медицинскую практику

Аккредитация медицинских учреждений

Подготовка годовой статистической 
отчетности

Подготовка документации по охране 
труда и пожарной безопасности

1
2
3

4

 j Круглосуточная поддержка
 j Многолетний опыт и 

квалифицированный персонал
 j Поможем получить и собрать  

все необходимые документы
 j Лучшие цены и бесплатные 

консультации
 j Высокое качество услуг

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
работая с нами?

 г. Киев 
ул. Спасская, 31Б, офис 308

 г. Одесса  
ул. Люстдорфская дорога, 140-А, офис 1201

Всем пришедшим на 
бесплатный аудит 
документации - чашечка 
ароматного кофе и сборник 
законодательной базы  
в подарок!

CAPO BULK FILL 
Светоотверждаемый композитный материал  
для реставрации боковых зубов. Подходит  
для утолщения слоя до 4 мм, без усадки 
арт. 232060, 2 г. шприц + 10 канюлей

BLEACH`N SMILE 
AUTOMIX  
Клиническая 
отбеливающая система
арт. 237050,   
набор пациента 
5 г.  шприц,  
35% перекиси водорода 

Единственный официальный представитель в Украине – SPRINT DENTAL UKRAINE

067-968-45-72     |     050-634-30-41
WWW.SPRINT-DENTAL.COMPANY 

55* €

ПЕРВЫЙ 
задокументированный 
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 
1963 года

АКЦИЯ!  
При покупке 30 имплантатов**  
хирургический набор в ПОДАРОК!

**1 имплантат + угловой или прямой 

абатмент + винт = 175 €

145* €

MICRONIUM N 10
Твердый, но эластичный
CoCr сплав для 
бюгельных зубных 
протезов

110* €
130 €

65 €
Cylindrical 
Cone

95* €
115 €

Micro  
Retention

95* €
115 €

CAPO HYBRID  
универсальный микрогибридный 
светоотверждаемый композит 
арт. 232022, 5 г. шприц

22* €25 €

14* €17 €

БЕСПЛАТНАЯ  
ДОСТАВКА!

*Оплата в грн по курсу

22 €

CAPO NATURAL  
Ультрамелкий микрогибридный 
композитный материал
арт. 232041, 4 г. шприц

19* €

NanoPaq 
Ультрамелкий микрогибридный 
композитный материал 
арт. 234511, 4 г. шприц А2 
арт. 234512, 4 г. шприц А3 

20* €25 €

CAPO UNIVERSAL 
универсальный микрогибридный 
светоотверждаемый композит 
арт. 232054, 6 г. шприц

21* €26 €



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

Anthos A17 (17 л) 2 960€

Anthos A22 (22 л) 3 305€

Anthos A28 (28 л) 4 120€

Anthos A17+ (17 л) 3 445€

Anthos A22+ (22 л) 3 815€

Anthos A28+ (28 л) 4 205€

Серія А17, А22, А28 з монохромним  
LCD дісплеєм з Touch Keypad. 

Серія А17+, А22+, А28+ з повнокольоровим  
LCD Touch дісплеєм керування та унікальною 
потужною вакуумною помпою і зменшеним  
часом автоклавування.

Class B
3 роки гарантії 

або 3000 циклів!!!

  Можливість підключення  
USB пристроїв – 1 порт.

  Кількість лотків для інструментів:  
17 л – 3 шт.; 22 л – 5шт.; 28 л – 6 шт.

  Максимальне завантаження  
6.0 кг (А17), 7.5 кг (А22), 9 кг (А28).

  Габарити 480х500х600 мм.
  Час повного циклу стерилізації:  

при універсальній програмі (134°, 4 хв.):  
37 хв. (А17), 41 хв. (А22), 48 хв. (А28); 
31 хв. (А17+), 36 хв. (А22+), 45 хв. (А28+)

  6 програм стерилізації та 3 тестових.
  Автоматичне черв’ячне дожимання  

дверцят.

Автоматичні автоклави класу «В»

від 2250 $
АВТОКЛАВ,  

CLASS В,  
18 и 23 л

Ціни індикативні станом на 28.03 і дійсні до 30.04.2017. Оплата у гривнях.

MADE IN ITALY

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

«Компания Дентек ЛТД» 093-930-44-55
www.dentek.com.ua  |  dentek@i.ua

Cтерильная нить NYLENE выпускается размером 4/0, 5/0 и 
6/0, длиной  45 и 76 см. Используются обратнорежущие иглы,  
3/8 окружности, длиной 12, 13, 16, 18, и 24 мм. 

Все иглы обработаны силиконом для лучшего скольжения.

Шовный материал NYLENE   
широко используется  в общей, 
пластической,  косметической  
и челюстно-лицевой хирургии.

NYLENE – МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ 
НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
СОСТОИТ  ИЗ ПОЛИАМИДА (PA)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА NYLENE:
  высокая эластичность;
  гарантированная прочность;
  постоянный диаметр нити;
  надежность аккуратного и ровного узла;
  прекрасная способность удерживания узла.

Стерильная нить выпускается размером  
3/0, 4/0, 5/0 и 6/0, длиной 45 и 76 см. 

Используются обратнорежущие иглы,  
3/8 окружности, длиной 12, 13, 16, 18 и 24 мм. 

Все иглы обработаны силиконом  
для лучшего скольжения.

VILENE – МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ  
НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА VILENE:
  высокая прочность на разрыв;  
  минимальное удлинение нити при натяжении;  
  легко формирует надежный, крепкий узел;  
  инертна к биологическим жидкостям;  
  отсутствие токсичного, аллергизирующего, 

тератогенного, канцерогенного действия на организм;
  удобна в применении за счет гладкой поверхности  

и гибкости.

Широко используется в общей, 
пластической, косметической  

и челюстно-лицевой хирургии. Состоит  
из поливинилденфторида (PVDF)

Австралийская компания DYNEK - один из 
мировых лидеров по изготовлению современного 
шовного материала высокого качества,  продукция 
соответствует  международному стандарту ISO 
13485, имеет Европейский (CE) Американский 
(FDA) сертификаты качества. Продукция DYNEK 
экспортируется  более чем  в 30 странах мира.  



+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

Диагностика  
заболеваний тканей 
пародонта

Лечение  
заболеваний тканей 
пародонта

Сотрудничество  
с врачами-стоматологами 
и стоматологическими 
клиниками

Обучение  
врачей и гигиенистов

Сотрудничество
 � Организация PerioCenter в других городах, налажива-

ние пародонтологического приема в Вашей клинике  
и партнерство с клиниками.

 � Основная идея организации PerioCenter в виде отдельно-
го бизнеса заключается в оказании очень узкого  спектра 
стоматологических услуг, консервативного лечения забо-
леваний тканей пародонта.

 � На территории PerioCenter работают только специалисты-
пародонтологи: врачи-пародонтологи и гигиенисты.

 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исклю-
чительно для ведения пародонтологического приёма.

 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стомато-
логическими клиниками не противоречит единому плану лечения.

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими 
специалистами проекта).

Обучение стоматологов
 � Обучение протоколам консервативного лечения заболе-

ваний тканей пародонта (мастер-классы, стажировки на 
рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими 
специалистами проекта).

 � Помощь организации диспансерного наблюдения.

Организация 
пародонтологического приема  
в вашей клинике

 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.

 � Протоколы ведения пациентов клиники на всех этапах лечения.

 � Тесное сотрудничество с врачами-стоматологами клиники.

 � Организация диспансерного наблюдения.

ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК




