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(099) 104-58-39
www.frezcentr.com.ua

 Оптимальна ціна
 Висока якість
 Система знижок
 Працюємо в суботу

   «Компанія ДЕНТЕК ЛТД» тел.: 044-498-28-51, 093-930-44-55, www.dentek.com.ua

детальніше на с.31

АКЦІЯ

 з  абатментами

МАЛИЙ  
ХІРУРГІЧНИЙ  НАБІР

10 ІМПЛАНТАТІВ
Classic 

690 €
+38 (067) 419-28-10
www . g r e e n i m p l a n t . s y s t e m s

В КЛІНІЦІ  
МЕНТОРА

Навчання за 
індивідуальною 
програмою

«Живі» операції

Практична робота

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ  З  ІМПЛАНТОЛОГІЇ

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

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 440 грн

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Умови акці ї  
клубної  картки  
на сайті  
www.z i rcon.com.ua

ЗУБОТЕХНІЧНА 
Л АБОРАТОРІЯ

(048) 704-20-26
www.surcamdental.com.ua

НАМ З ВАМИ ПО ДОРОЗІ !

Дентальні імплантати  
       за спеціальними цінами!

ТОВ «СУРКАМ ЮКРЕЙН»

3 дні
Дізнайтеся більше:

(044) 501-12-31 
 (099) 628-28-31

ФРЕЗЕРНИЙ  ЦЕНТР



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

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
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  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® 250

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

Piezon® Master 700

               Piezon® 
  Master Surgery

Супер скидка 

до 50%
НОВЫЕ МОДЕЛИ  

ОТ EMS!



ВЫСОКОТОЧНАЯ  
ПИНДЕКС СИСТЕМА

ВОСКА  ДЕНТАЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ
БОРЫ

ПОЛИРЫ

www.optimadental.com.ua

г. Киев, ул. В. Степанченко,3 

+38 (044) 393-03-13, +38 (068) 717-62-53
vitaldentoptima@gmail.com

Оплата в грн по курсу

СТАРТОВЫЙ НАБОР  В ПОДАРОК!

2500 €
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MX-PLUS  
(Южная Корея) TRIDENT 

(Италия)

EzSensor 
(Южная Корея)

(063) 012-94-70 www.smed.com.ua

МХ-PLUS + TRIDENT = 4300 $
МХ-PLUS + EzSensor = 4500 $

1
2АКЦИИ

6

• 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!

 Нове стоматологам

Файли з памяттю форми SOCO   
будь-які розміри. Тільки ОРИГІНАЛ! 

Введіть на www.soco.com.ua код купона 
SOCO і отримайте 10% знижку! Київ.

(093) 042-51-32

378 грн

Мікроскоп Carl Zeiss OPMI 111. Збільшення  
від 5 до 40. Фок. відстань f=250 mm. Бінокуляр лікаря 
0-180. Світло 100 W. Івано-Франківськ. 332 325 грн.

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

Терміново продається б/в стоматологічна 
установка Fona 2000L в гарному стані. Київ. 

161 040 грн.

068-684-47-44

Оригінальні файли з памяттю форми 
SOCO SC і SOCO SC PRO від офіційного 
представника SOCO в Україні. Київ. 
www.soco-kiev.prom.ua Ціна: 360 грн.

063-079-86-79

Пробірка скляна для PRF, A-PRF, L-PRF 
(не пластик)! Об'єм 9 мл.  
В наявності центрифуги. Київ.
Ціна: 55 грн.

068-760-21-29, 066-024-12-29

Фартук стоматологічний рентгеноза-
хисний. www.med-birga.com.ua. Київ. 
Ціна: 2359 грн.

093-440-22-00
Коффердам (раббердам) HYGENIC 
DENTAL DAM KIT системи YNR (Англія): 
12 кламерів, 2 рамки, пробійник, 
щипці. Тернопіль. Ціна: 1750 грн.

098-804-00-23

Кутовий механічний наконечник, 
копія NSK, з кнопковим затиском 
борів. На гарантії! Тернопіль.
Ціна: 519 грн.

098-804-00-23

Копія KAVO SMART LED. Ортопедична 
головка. Підсвітка, кнопка, потрійний 
спрей M4. Додатковий ротор  
+ 300 грн. Тернопіль. Ціна: 940 грн.

098-804-00-23

 Б/В стоматологам

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: 08.09.2017.

 Нове стоматологам

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* $
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Пропоную б/в установки SIGER U200  
в ідеальному стані. Київ.  

40 000 грн.

(050) 597-99-81

Продам компресори, помпи  
та інше стоматологічне обладнання.  
Тернопіль.

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

Продаю власну установку FOSHION 
2010 року випуску. Повністю робоча, в 
справному технічному стані. Дбайливе 
користування. Київ. Ціна: 30 000 грн.

050-412-34-00

Продам стоматологічні установки 
PLANMECA у відмінному стані. Мон-
таж, сервіс, гарантія. Тернопіль.

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

 Б/В стоматологам

Ремонт, перетяжка, виготовлення основи 
сидушки замість потріканного пластику 
за 6 годин. www.rem-stomat.com.ua. Київ.  
Ціна: 1950 грн.

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

 Сервіс/Ремонт  cт.

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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АППАРАТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОДОШВ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ 
ПЛЕНКОЙ – БАРЬЕР УЛИЧНОЙ ГРЯЗИ

При покупке аппарата  
рулон термопленки в ПОДАРОК!

ООО "БЮРО-МАКС"
г. Днепр, пер. Универсальный, 6

+38 (067) 010-10-88 w w w . b a h i l u a . c o m . u a

 ) количество ПВХ-бахил из одного  
рулона пленки: используются рулоны  
на 1000 шт. (500 пар) бахил;

 ) ЖК-дисплей с графической  
и звуковой индикацией процесса;

 ) обувание ПВХ-бахилы за 3 секунды;
 ) отображение на дисплее количества  

оставшихся бахил;
 ) 9 уровней регулировки температуры;
 ) часы и таймер включения  

и выключения аппарата;
 ) стильный дизайн;
 ) простая и быстрая замена  

рулона с пленкой.

НОВИНКА!

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

FARO JUST, автоклав б/в, 15 л камера, 
1 програма, виконано сервісне 

обслуговування на підприємстві 
«Галіт». Київ.

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

28 600 грн

ТОВ «Бієф Україна»

+38 (063) 766-60-27
+38 (095) 604-13-11

bieffe.ukr@gmail.com   |   www.bieffe-ukr.com

ПАРОСТРУМЕНЕВИЙ АПАРАТ

VAPORDENT

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?

(093) 042-51-32

378 грн

Файли з памяттю форми SOCO   
будь-які розміри. Тільки ОРИГІНАЛ! 

Введіть на www.soco.com.ua код купона 
SOCO і отримайте 10% знижку! Київ.

 Б/В стоматологам

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, 
скелери, фрези. Київ.

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

Перетяжка стомат. крісел, стільців італій-
ським шкірозамінником Tehnodent  
за 6 годин! www.rem-stomat.com.ua. Київ.  
Ціна: 8000 грн.

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

 Сервіс/Ремонт  cт.

Продам новий термопрес для виготовлен-
ня нейлонових зубних протезів Ortho-Star 
(Америка) - повний автомат! Безкоштовна 
доставка! Київ. Ціна: 62 400 грн.

097-063-31-13

 Нове зубним технікам

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ, всі модифікації, 
нові і б/в, продаж і обмін.  

Для випалу керамічних коронок.  
Ціни нижчі ніж у виробника! Київ.

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

32 000 грн

Продаю термопневмопрес. Автоматичний, 
для виготовлення усіх видів термопластів. 

Херсон. 22 500 грн.

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

Продам піч для випалу кераміки 
IVOCLAR PROGRAMAT P95 у відмінному 
стані з вакуумним насосом VP3 EASY. 
Чернівці. Ціна: 37 000 грн.

097-114-74-94

 Б/В зубним технікам

Сканер Sirona inEos RED-cam, ПЗ, ПК, 
безлімітний ключ, конвертер файлів. 
Все працює. Дзвоніть! 
Ціна: 85 800 грн.

068-522-52-29

Перетяжка стоматологічних крісел і 
стільців. Ламінування установок силі-
коновою плівкою. Виконання замов-
лення за 24 години! Київ. Ціна: 600 грн.

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

 Нове зубним технікам

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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+38 (050) 769-06-05
Реєстрація: ТОВ «Віола Медтехніка» violaimplant@gmail.com

Ми  допоможемо  уникнути складнощів та позбавимо  
від зайвих проблем з представниками бюрократичної системи!

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ
 . Консультування та практична допомога в отриманні ліцензії на медичну 

практику та акредитації закладів охорони здоров'я.

 . Супровід від початкових етапів (вибір приміщення, укладання договору 
оренди, облаштування медичних кабінетів, тощо) до проведення експертизи 
та отримання позитивного висновку на об’єкт експертизи.

 . Переоформлення ліцензії у зв’язку зі змінами адреси, назви, площі,  
розширенням/скороченням видів діяльності та ін.

 . Розробка положень, структури та штатного розпису закладів охорони здоров’я.

 . Розробка індивідуальних локальних протоколів лікування, маршрутів пацієнтів.

 . Консультації з ведення обліково-статистичних звітних форм в закладі 
охорони здоров’я.

 . Підготовка закладів охорони здоров’я до планових та позапланових 
перевірок органом ліцензування.

 . Спеціалізовані проекти клінік (розрахунок захисту на рентгенобладнaння, 
необхідна документація).

 . Підготовка закладів до проведення державної акредитації.

 . Правові аспекти відповідальності закладу охорони здоров’я  
при наданні медичних послуг.

З питань співпраці та детальна інформація: 

+38 (095) 805-40-05, +38 (096) 326-83-68,  www.mba.org.ua
Контактна особа:  Сидоренко Оксана Вікторівна

ПОСЛУГИ, ЯКІ МИ 
НАДАЄМО:

Продаю набір кераміки inLine. Ціна за грам -35% 
від прайсу магазину. Б/в. Всі кольори, ефекти.  

Є органайзер на 3 ящики. Нікополь. 17 408 грн.

(067) 409-10-29
Продам PEEK BioHPP + матеріали  
до нього. Деталі по телефону.  
Івано-Франківськ.
Ціна: 49 808 грн.

066-509-49-46, 097-981-47-86

Продам індукційну ливарню GALLONI 
FUSUS NG. Відмінний стан. Автономне 
охолодження з бачком і насосом. 
Чернівці. Ціна: 55 000 грн.

097-114-74-94

Новий кабінет з новим обладнанням в 
клініці. Центр Києва, 
 вул. Жилянська.

098-220-05-05

Здам окремий кабінет, 15 кв.м у Києві. 
Нові меблі, б/в установка SATVA, 
тумба під ключ, автоклав, RVG,  
розхідники. Київ. Ціна: 500 грн.

067-393-10-76, 063-247-02-45

Здам в оренду діючу і повністю 
обладнану стоматологію на Печерську  
у Києві. Ціна: 27 000 грн.

050-597-66-43

Здам в оренду нове крісло Siger в пра-
цюючій стоматологічній клініці. Три 
окремих кабінети. Рентген, ліцензія. 
Одеса. Ціна: 4000 грн.

050-392-39-61

 Здам клініку/кабінет Б/В зубним технікам

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Керамічна маса для облицювання 
каркасів з металу і цирконію.

Більше інформації: www.baot.com.ua, 
www.facebook.com/baot.com.ua

(068) 111-88-81
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

1420 грн

1990 грн

1360 грн

1670 грн

350 грн

250 грн

от 40 грн

1060 грн

 Здам клініку/кабінет

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

098-220-05-05

 Зуботехнічні лабораторії

Фрезерний центр: SLM в Ізраїлі - 10 років (будь-
які роботи), в Києві - фрезерування діоксиду 

цирконію, інд. абатменти, РММА. 430 грн.

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

 Вакансії стомат. клінік

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

Київ, ст. метро «Дарниця».

(067) 260-00-92

(000) 111-22-33, (000) 333-22-11

350 грн

Розміщуйте  
ТОП на Zooble.com.ua  

+ оголошення в журналі
1/8 А5 (64 мм х 48 мм)

(044) 573-97-73

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Виготовлення М/К конструкцій.  
З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  

(Київ, метро «Шулявська»).
Кур'єр по місту, відправка у регіони.

(093) 880-73-99

400 грн

Каркас, анатомічні коронки, 
вкладки, індивідуальні абатменти  

з діоксиду цирконію. Житомир.

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

400 грн

Виготовляємо прес-вироби Ваших 
воскових заготовок у формі 

колпачків, вкладок, вінірів, штифтів  
по технології e.max. Київ.

(067) 909-84-16

350 грн

 Зуботехнічні лабораторії

(000) 111-22-33
(000) 333-22-11

650 грн

Розміщуйте  
ТОП на Zooble.com.ua  

+ оголошення в журналі
1/4 А5 (64 мм х 96 мм)

(044) 573-97-73

Эксклюзивный официальный представитель  
продукции Amann Girrbach в Украине

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

При покупке системы Giraform для 
изготовления разборных моделей 
стартовый набор  
для работы с ней в подарок!

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



ЦИКЛ ОСЕННИХ СЕМИНАРОВ  
   С МАСТЕР-КЛАССАМИ 2017

Приглашаем в Учебный Центр!  
Новые программы, конференции, семинары, 
мастер-классы и многое другое. 
Каждый семинар с мастер-классом.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

Звоните и регистрируйтесь!   
На мастер-классах количество мест ограничено!

Участники семинаров получат именные сертификаты. В стоимость обучения входят обеды и кофе-брейки.

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

 Пародонтология

Пародонтологическая азбука от А до Я. 
Обновленный теоретический курс  
с мастер-классом.

Лектор:  
Юлия Чумакова 
проф., д.м.н,  
Генеральный 
секретарь 
Ассоциации врачей-
пародонтологов 
Украины

6-8 
октября

Антимикробная терапия в стоматологии.
Мастер-класс.

17 
ноября

 Ортопедическая стоматология
Эстетическая стоматология.  
Виниры. Мастер-класс.
Протезирование на имплантатах. 
Мастер-класс.

Лектор:  
Игорь Ковшарь 
к.м.н., стоматолог-
ортопед, врач 
высшей категории

8 
декабря

9 
декабря

От анатомии и биомеханики зубных 
рядов к конструкции брекет системы.
Мастер-класс.

Лектор: Борис Свинцицкий, ортодонт  
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ. Дуга как неотъемлемая часть брекет-системы. 
Мастер-класс: изгибание ортодонтических дуг.

Лектор:  
Екатерина Марчук 
к.м.н, врач стомато-
лог-ортодонт высшей 
категории

 Курсы для начинающих ортодонтов. Первый цикл «Step 1-3»

28-29 
октября

От первичной консультации к плану  
ортодонтического лечения. Диагностика.
Мастер-класс.

25-26 
ноября

Дистальный и мезиальный прикус.  
Клиническая картина и механика лечения. Мастер-класс.

15-16 
декабря

17 
декабря

 Хирургическая стоматология
Лектор:  
Евгений Бабов 
к.м.н., доцент, 
хирург-стоматолог 
высшей категории

Основы дентальной имплантации.
Мастер-класс.

21 
октября

Сложные техники дентальной  
имплантации. Мастер-класс.

22 
октября

Синус-лифтинг. Практический  
семинар для хирургов-стоматологов. Мастер-класс.

5 
ноября

КЛКТ и планирование  
имплантации. Демонстрация, 
мастер-класс.

Лектор: Лариса Дахно 
хирург-стоматолог,  
врач рентгенолог,  
член Европейской академии 
черепно-челюстно-лицевой 
радиологии EADMFR.

4 
ноября

Устранение осложнений  
в имплантологии.

Лектор: Валерий Каминский 
к.м.н., доцент,  
хирург-стоматолог

18 
ноября

 Терапевтическая стоматология
Прямые композитные восстановления 
фронтальной группы зубов.   
Мастер-класс.
Реставрация жевательной группы зубов. 
Вкладки. Мастер-класс.

27 
октября

28 
октября

Лектор:  
Анжелика Ковшарь 
врач стоматолог  
высшей категории

 Кинезиология и ВНЧС
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:  
Устранение дисфункций ВНЧС методом 
прикладной кинезиологии. Мастер-класс.

3-4 
ноября

Лектор:  
Светлана Лысак 
прикладной 
кинезиолог, 
реабилитолог

Взаимодействие ортодонта и хирурга-стоматолога:

Хирургическое вмешательство при заболеваниях тканей пародонта.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Лектор:  
Наталья Борченко 
к.м.н., ортодонт

Лектор: Чумакова Ю. Диагностика, планирование и подготовка больных к 
хирургическому лечению заболеваний пародонта.  Мастер-класс.

1 
декабря

Лектор: Борченко Н. Роль ортодонта:  
Выбор и реализация последовательности 
лечения. Мастер-класс.

11 
ноября

12 
ноября

Лектор: Бабов Е. Френикулотомия. Пластика 
преддверия полости рта. Ортодонтические 
имплантаты и минипластины. Пьезохирургия. 
Мастер-класс.

Лектор: Бабов Е. Лоскутные операции. Хирургические вмешательства  
при заболеваниях тканей пародонта.   Мастер-класс.

2 
декабря



1,5 х 1,5 х 0,1 см³  -   грн900 

2,5  х 2,5 х 0,1 см³  -   грн1 600 

3,0 х 4,0 х 0,1 см³  -   грн2 700 

ОСТЕОПЛАСТ
ксенопластический материал

Цены - ОГОНЬ!
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ОСТЕОПЛАСТ К

Мембрана коллагеновая

www.megamed.prom.ua

çàêàçû on-line

0,5 см³  -   грн450 

1,0 см³  -   грн700 

2,0 см³  -   грн900 

0,5 мл  - грн 1 300  

1,0 мл  - грн  2 000  

5,0 мл  - грн  3 600  

Порошок минерализованный  

спонгиозный

Мембрана из твёрдой мозговой оболочки

2 х 3 см  - грн 2 500  

3 х 3 см  - грн 3 000  

2 х 2 см  -  грн2 000  

Качест
во - БОМБА!

Мэдвин: Стоматология - Киев, 13-16.09.17
Приглашаем посетить наш стенд!



 
 

•  

•  

•  

Официальный дистрибьютор:



ТОП-оголошення публікуємо як вище звичайних на жовтому фоні, так 
і на білому фоні поруч зі звичайними, також в журналі Стоматологічні 
Оголошення і Facebook, а ще, щотижня ТОПам безкоштовно і автоматично 
оновлюємо дату публікації і піднімаємо вгору. 

Звичайні оголошення публікуємо нижче ТОПів на білому фоні.  
Раз на 7 днів їх можна безкоштовно піднімати вгору і тим самим  
оновлювати дату, підтверджуючи актуальність пропозиції.

044-573-97-73    067-460-86-78
zooble@zooble.com.ua

ТОП
оголошення

Звичайне 
оголошення

Оголошення на Сайті

Оголошення в ТОП на жовтому фоні

Оголошення в Журналі

Оголошення в Facebook

Щотижня автоматично вгору 

Шановні автори оголошень! 
Розмістивши свою пропозицію на сайті Zooble.com.ua, 
ви можете самостійно замовити ТОП і публікацію оголошення  
в нашому журналі

Переваги ТОП-оголошень

Ціна ТОП-оголошення залежить від розміру публікації в журналі

Оплату приймаємо:

350 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/8 А5 (64 мм х 48 мм)

(000) 111-22-33, (000) 333-22-11

200 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/16 А5 (64 мм х 22 мм)

000-111-22-33, 000-333-22-11

650 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/4 А5 (64 мм х 96 мм)

(000) 111-22-33
(000) 333-22-11



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

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



044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11 

www.unident.com.ua

Гарантийная и постгарантийная сервисная 
поддержка, а также обучение персонала

АКЦИЯ

Качественная, точная  
диагностика – залог успешного 
протезирования зубов!

*Оплата в грн по курсу на день расчета

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

CS
 2

10
0 Высокочастотный 

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

 z Электропитание: 230-240 В

 z Генератор:  
Сверхвысокочастотный DC (300 кГц)

 z Напряжение: 60 кВ

 z Ток генератора: 7 мА

 z Фокальное пятно: 
 0,7 мм по стандарту IEC

 z Расстояние от фокального пятна 
до поверхности кожи: 200 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1900*  

Акционное предложение

Физиодиспенсер ImplantMED Si-923 (W&H Dentalwerk), 
10 имплантатов С1 (конусное соединение) и полный  

хирургический набор инструментов МК-0044 всего за 3900$
Основные характеристики физиодиспенсера:

  Короткий и легкий по весу бесщеточный электрический мотор мощностью 70 Вт
  Подсветка рабочего поля! (при использовании наконечников со светом  

WI-75 LED G (20:1) и SL-11 LED G (1:1))
  Встроенный насос (помпа) для подачи охлаждающей жидкости
  Для подачи физраствора на выбор: одноразовые стерильные трубки  

или стерилизуемые многоразовые комплекты
  Легкость ухода и простота обслуживания
  Диапазон частоты вращения мотора: 300 – 40.000 об./мин.
  Ограничение момента вращения: от 5 до 50 Нсм
  Максимальный крутящий момент на инструменте: 70 Нсм
  Рабочее напряжение: 220 – 240 В
  Плавкие предохранители: 2 x 250 В – T1.25 А/ч
  Максимальная скорость подачи физраствора: около 100 мл/мин.
  Новая ножная педаль: S-N1

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

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

10

31



*Під купівлею мається на увазі придбання продукції за роздрібною ціною

УВАГА! Ми знизили регулярні ціни на імплантати! 
Відтепер:  SPI/NICE – 95$,  ICE – 80$,  DFI – 75$,  ATID – 65$!

ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний дистриб’ютор в Україні

www.alpha-bio.net
E-mail: ifl@voliacable.com

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

Тел./факс: (044) 259-79-89 
                    (099) 628-28-31

. , 11, . 5, 79000, . ,
: + 38(032) 297-63-65, 261-40-88, 261-43-03

. , 10,  79010, . ,
: + 38(032) 297-63-64,

premier@dental.net.ua

WWW.DENTAL.NET.UA

. , 11, . 5, 79000, . , . , 10,  79010, . ,
: + 38(032) 297-63-65, 261-40-88, 261-43-03 : + 38(032) 297-63-64,

WWW.DENTAL.NET.UA premier@dental.net.ua

. , 10,  79010, . ,
: + 38(032) 297-63-64,

premier@dental.net.ua

1,
97-63-65, 261-40-88, 261-43-03

. , 10,  79010, . ,
: + 38(032) 297-63-64,

WWW.DENTAL.NET.UA

premier@dental.net.ua

Офіційний представник Zhermack (Італія) - 
компанія «Прем’єр-Дентал»

Відбиткові маси для отримання 
ідеального відбитку

premier-dental.com.ua
 fb.com/PremierDental2005

premier@dental.net.ua

032 259 04 40
097 445 66 73
099 533 10 95 
044 222 85 53

Комплект Zeta Plus 

25 €

А-силікони EliteHD+ від 24 €
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CAPO  
BULK FILL 
2 г. шприц

CAPO  
UNIVERSAL 
6 г. шприц

BLEACH`N SMILE 
AUTOMIX  
Отбеливающая система
5 г.  шприц,  
35% перекиси водорода 

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

55* €

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

**1 имплантат + угловой или прямой 

абатмент + винт = 175 €

145* €

MICRONIUM N 10
CoCr сплав для бюгелей

110* €
130 €

65 €

CAPO  
HYBRID  
5 г. шприц

БЕСПЛАТНАЯ  
ДОСТАВКА!

*Оплата в грн по курсу

ПЕРВЫЙ 
задокументированный 
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 
1963 года

Cylindrical 
Cone

95* €
115 €

Micro  
Retention

95* €
115 €

CAPO NATURAL  
4 г. шприц

22 €

19* €

NanoPaq 
4 г. шприц А2, А3 

20* € 21* €22* € 14* €
25 €

36 €
35 €

65 €

26 €25 € 17 €

СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С-силикон

А-силикон

А-силикон  
для регистрации прикуса

32* € 31* €

57* €

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЕ   КОМПОЗИТЫ



Шановні імплантологи!
Запрошуємо вас відвідати засідання  
XVI Клубу імплантологів України в Закарпатті!

5 - 7 жовтня 2017 року відбудеться чергова зустріч Клубу  
імплантологів України на базі найкращого туристичного комплексу 
відпочинку «Воєводино» в Закарпатті (www.voevodyno.com).  

В форматі конференції на вас чекає: виставка провідних світових  
фірм-виробників імплантологічної продукції, майстер-класи  
найкращих фахівців з імплантології, топ-лектори світового рівня,  
а також довгоочікуване спілкування з колегами та однодумцями  
в сфері дентальної імплантології з різних куточків України…

*Повна інформація на сайті icuzh.com.ua

Координатор Клубу з організаційних питань: 

+38 067 388 2519 Світлана





www.all-dent.com.ua
ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click

Ортопедия 
совместима
со всеми 
Корейскими 
системами

(073) 466 9308
(093) 439 9459 www.all-dent.com.uaАкции и скидки!

14 $
Формирователь
десны

7 $
Аналог

20 $

14 $

Трансфер

Титановая 
платформа

Корейские 
имплантаты

с конусным соединением

IS-III ACTIVE

68 $
поверхность

SLA

IS-II ACTIVE

50 $
поверхность

RBM

IS-II

поверхность SLA

Оплата в грн. по курсу

140 $
Костная ловушка

НОВИНКА!
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
СОЕДИНЕНИЕ: толще платформа, эффект анти-раскручивания,  
ортопедическая совместимость.

ДИЗАЙН: микро желоба на платформе, резьба Magic Thread,  
шаг резьбы 0,9 мм, антиротационный паз.

ПОВЕРХНОСТЬ: SLA, способность к клеточной адгезии

КИЕВ  
7 ОКТЯБРЯ 2017

NEOBIOTECH  
UKRAINE  

SYMPOSIUM
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

НОВОГО ИМПЛАНТАТА!

Набор в ПОДАРОК
при покупке 
имплантатов

Щетка для чистки 
имплантатов

10 $

Контакти
для реєстрації:

Лікар  імплантолог, хірург. Кандидат медичних наук.  
Доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л.Шупика. 

Автор 50  наукових робіт, активний учасник різних 
симпозіумів, семінарів і конференцій які проводилися як 
в Україні, так і за кордоном, проводить на кафедрі курси 
щелепно-лицевої хірургії по дентальній імплантації. Член 
Німецької асоціації імплантологів DGZI, ITI, АСУ і АІУ, має 
вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургічна стома-
тологія». Один з найкращих лекторів України.

Валерій Камінський (Valeriy Kaminskyy)

Компания Дентек ЛТД 

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

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

14-15 жовтня 2017  |  м. Київ

«ОСНОВИ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ»

ПРОГРАМА КУРСУ:
День 1. Теоретична частина

День 2. Практична частина

1. Введення в дентальну імплантацію.
2. Остеоінтеграція в біологічному та історичному ракурсах.
3. Підготовчий етап, як приклад міждисциплінарного підходу. 
4. Технічне оснащення та протокол виконання.
5. Критерії встановлення імплантату у трьохвимірному світі.
6. Про що мовчить література, або нюанси імплантологічних протоколів.
7. Імплантат встановлено - що далі?

Перегляд  і аналіз живої операції,   робота на фантомних щелепах з 
установкою імплантата, відповіді  на запитання.

Базовий дводенний лекційно-практичний курс для лікарів,  
які бажають почати встановлювати імплантати без помилок



WWW.INTERCHARM.UA

XVI Міжнародна
виставка
індустрії краси

+38 (044) 496 86 45; ic@pe.com.ua

Генеральний партнер: 

Ін'єкційна косметологія
на InterCHARM-Україна 2017

Каталог и прайс по запросу у официального представителя
ООО "ПОЛЕТ" г. Киев, пр-т Победы, д. 67, 4-й этаж, офис 2

+38 (050) 383-55-87      polet_stom@ukr.net      www.polet.kiev.ua

 C Стоматологические установки  
ручной сборки Premium класса

 C Ударопрочный пластик, надежность  
и простота в обслуживании

 C Запатентированная система 
взаимозаменяемости турбины на выход 
электромотора (при неисправности) 
и наооборот, микромотора на выход 
турбинного шланга

OPPORTUNITY TOP
                            ERGONOMIA

Возможна покупка в лизинг!
Комплектация по Вашему заказу!

Добро пожаловать в мир точности!

Мы объединили точность аэрокосмической индустрии  
с обширными знаниями в области биомеханики

Оп
ла

та
 в

 гр
н.

 п
о 

ку
рс

у

23 класс титана

(Италия)

(Израиль)

 . 47 лет опыта и исследований в сфере 
разработки высокоточных деталей;

 . микрозазор прилегания абатмента к 
имплантату не более 0,1 мкм;

 . создатель самого маленького 
имплатата в мире диаметром 50 мкм;

 . собственный завод по производству – 
более 500 сотрудников;

 . 0 дефектов на 1 000 000 изделий!;

Акция! 

800$
10 имплантатов + 10 абатментов
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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

Друга сторінка обкладинки – 8000 грн
Третя сторінка обкладинки – 6000 грн
Четверта сторінка обкладинки – 15 000 грн
Центральний розворот – 12 000 грн
Оголошення – 1/16 А5 200 грн
Оголошення – 1/8  А5 350 грн
Оголошення – 1/4  А5 650 грн

Умови розміщення реклами в журналі
«Стоматологічні Оголошення»

Пропозиція дійсна до 01.10.2017Ціни з урахуванням розробки дизайну реклами

044-573-97-73, 063-603-75-34, 067-460-86-78
info@zooble.com.ua 

ONLINE АРХІВ журналу  
www.zooble.com.ua

Внутрішня сторінка
1/А5

4500 грн

1550 грн
1/4 А5

2750 грн
1/2 А5

950 грн
1/8 А5

950 грн
1/8 А5

9000 грн

8000 грн

5000 грн 5000 грн

5000 грн 5000 грн

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

2500 грн




