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

www.dlux.biz

При купівлі 30 імплантатів  
розширений хірургічний набір 

зі знижкою 80%
«Компанія ДЕНТЕК ЛТД»          тел./факс: 044-498-28-51       www.dentek.com.ua

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

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

«Сучасні технології спрямованої 
остеоінтеграції та ортопедичного 

планування в імплантології»

Львів

Міжнародна конференція

15-16 листопада 2014>>

Каркаси

Кореневі вкладки

Індивідуальні абатмени

Безкоштовна 
кур'єрська доставка

Новітні 
технології

Сучасне 
обладнання

Досвід Доступні ціни

Якість, 
перевірена часом



КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР
Эксклюзивный представитель EMS в Украине

СтоматологичеСкая уСтановка

SIRONA С8+
Выбор С8+ гарантирует Вам
полную технологическую
гибкость на долгие годы

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

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700

Air-Flow Master

Идеальные прИборы для надежного 
прохожденИя И точного ИзмеренИя  
длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным  
апекс-локатором
12 программ

(Франция)

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!ОсТЕРЕгайТЕсь ПОДДЕЛКИ!
ПОКуПайТЕ ТОЛьКО у ОфИцИаЛьНОгО ДИЛЕРа

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная комПлектация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 Стульчика

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО
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УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Терміново продам зуботехнічну піч  
«Оптіма Еліт Плюс». стан ідеальний.
063-411-36-95

Продам б/в технічний світильник-лупу  
виробництва Німеччина.

Продам б/в зуботехнічний тример Renfert.

Продаються пароструйні апарати для зуботехніки.

Продається вакуумний зуботехнічний міксер 
ZHERMACK. стан відмінний.

Продам б/в пароструйний апарат  
GIRRBACH DENTAL GV.

Продам муфельну піч MIHM-VOGT б/в.

Продаються зуботехнічні піндекси ZAISER  
для пластмасових цоколів.

Продам зуботехнічний тример RECO GMT 5302. Продам б/в стоматологiчний безтiньовий свiтильник.

050-634-88-55

096-646-16-40

063-993-23-34

063-993-23-34 

050-634-88-55 050-634-88-55

095-939-66-40

050-634-88-55 050-665-45-00

Продам систему для виготовлення знімних акрилових про-
тезів під тиском PalaXpress (Heraeus Kulzer). Повний комплект: 
полімеризатор, прес, дві кувети, тощо. Все в робочому стані.
050-952-82-33

Продам піскоструминний аппарат  
IVOCLAR FK 31 на три колби.

Продам витяжку Wassermann Suction Unit.

Продам вакуумний зуботехнічний міксер  
VACURET MINI фірми REITEL FEINWERKTECHNIK.

Продам б/в піч для випалу кераміки  
Dentsply Multimat Match 2 з вакуумною помпою.

Продаю муфельну піч 
UGIN PROGAMIX 100 з витяжкою. 

Муфельні печі б/в.  
Великий вибір моделей європейського виробництва. Продам дистилятор води  

Aquadist фірми Euronda (Італія) б/в.

Продам піскоструминний аппарат BEGO KOROSTAR. Продам паковочну машинку  
STERINING STERIPACK (Німеччина).

097-114-74-94

097-114-74-94

050-634-88-55 097-114-74-94

097-114-74-94

095-939-66-40 050-634-88-55

097-114-74-94 050-634-88-55

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в
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Продам б/в стоматологічну установку KaVo Unik б/в.

050-634-88-55 

Продам стоматологічну установку фірми  
АМРсО (сША) в робочому стані. 
Подробиці за телефоном. Івано-Франківська обл.

Продається стоматологічна установка  
PLANMECA UNIVERSAL. 
Монтаж, сервіс, гарантія. 

Продається стоматологічна установка сHIRADENT BH з 
кріслом. Турбіна В2, мікромотор, система чистої води, пус-
тер, слинотяг, змив плювачки, вентилятор. самовивіз. Львів. 

Продам стоматологічну установку у відмінному стані. 
Монтаж, сервіс, гарантія. 

050-654-18-06

067-811-28-00

067-303-43-33

067-526-37-37

НОВИНКА

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продається стул для стоматолога сс2. 

050-634-88-55

Продам б/в стоматологічні компресори  
та відмоктуючі агрегати у відмінному стані.

Продається стоматологічний  
напольний світильник SIEMENS (Німеччина).  
Київ.

Продам портативний електричний  
слиновідсмоктувач. Київ.

Продам стоматологічну установку  
ФЛЕКс-ІНТЕГРАЛ у відмінному стані. 
сервіс, монтаж, гарантія. 

067-811-28-00

050-383-14-71

050-383-14-71

067-811-28-00

Реєструйтесь на базовий 
курс для  початківців!

Подробиці за телефонами 

+38 (063) 578-04-41, (044) 498-28-51

22-26 вересня | м. Київ
(на базі Інституту стоматології НМАПО ім.  П.Л. Шупика)

Хірургічні аспекти  
дентальної імплантації
Лектор: Валерій Камінський
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Эффективное 
профилактическое 
средство профессионалов 
стоматологов!

ez
buff

Эффективный состав 

Адаптирован к 
большинству хэнди 
бластерных устройств

Применим в  разных 
клинических случаях

 Ð Металлические, 
керамические брекет-
системы

 Ð Ортодонтические дуги, 
замки, пружины

 Ð Эластичные лигатуры
 Ð Демонстрационные 

модели 
и многое другое...

www.priden.com.ua

иНТЕРНЕТ-МАГАЗиН

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

БЕсПЛАТНАЯ ОПЕРАТиВНАЯ 
ДОсТАВКА ПО ВсЕЙ УКРАиНЕ!

Продам б/в стоматологічну установку PLANMECA  
у відмінному стані. 
067-811-28-00 

Продам б/в автоклав FARO классу N. Відмінний стан.  
Повний автомат. Інструмент сухий.
096-692-04-32, 095-201-40-55

Продам стоматологічну установку фірми CHIRADENT  
в робочому стані. 
Івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам б/в рентгенівський аппарат  
PLANMECA INTRA X-RAY (Фінляндія). 

063-232-09-53

Продам б/в стоматологічні установки  
ЕRGOSTART 90 та CHIRANА.

050-261-10-46

Продається б/в мобільна стомат. установка з компресором: мікро-
мотор, турбінний пневмовихід М4, пустер вода/повітря, система 
чистої води; компресор масляний, безшумний з фільтрацією.
050-383-14-71, 067-934-89-18

Продається б/в безмасляний компресор  
«ЕКОМ ДК-50 Плюс» (словаччина).  
Продуктивність 70 л/хв. Обсяг ресивера 24 л. Київ.
050-383-14-71, 067-934-89-18 

Продам б/в стоматологiчну установку  
DIPLOMAT ECONOMY (2002 р.в.)   
на 4-и iнструменти.
050-665-45-00

Продам настінний рентген-апарат ORALIX AC (Gendex/Kavo), 
в ідеальному стані. 100% без прихованих проблем, з усіма до-
кументами. Виліт пантографа до 165 см (з головою 195 см).
067-521-07-50

Продається б/в плівковий ортопантомограф з цефалос-
татом CRANEX EXCEL CEPH (Soredex, Фінляндія) 2009 р.в.  
В експлуатації 2 роки. Технічна документація в наявності. Київ.
050-334-47-54

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в
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Компания DYNEK (Австралия) – произво-
дитель современного шовного материа-
ла, занимающий лидирующие позиции.  
Продукция DYNEK экспортируется в  
более чем 30 стран мира.

Cтерильный резорбируе-
мый шовный материал на 
основе полигликолида. 

Основные преимущества: 
гипоаллергенный, удоб-
ный в работе, высокая 
прочность узла, мини-
мальная травматичность 
благодаря обратнорежу-
щей форме иглы покрытой 
силиконом.

Стерильный нерезорбиру-
емый шовный материал на 
основе полиамида.

Основные преимущества:  
высокая эластичность, по-
стоянный диаметр нити, га-
рантия аккуратного и проч-
ного узла, обратнорежущая 
форма иглы.

Стерильный нерезорбиру-
емый шовный материал на 
основе поливинилденфто-
рида (PVDF).

Основные преимущества: 
высокая прочность на раз-
рыв, инертность к био-
логическим жидкостям, 
минимальное удлинение 
нити при натяжении, об-
ратнорежущая форма иглы, 
отсутствие токсического, 
тератогенного, канцеро-
генного аллергизирующего 
действия на организм.

Цена 1 единицы  от 19 гривен!

Официальный дистрибьютор DYNEK 
на территории Украины

«КОМПАНИЯ ДЕНТЕК ЛТД»
тел./факс: +38 044-498-28-51
www.dentek.com.ua
dentek@i.ua

Широкий ассортимент размерного ряда 
игл и нитей позволят Вам подобрать 
идеальный для работы вариант

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

Продам стоматологічну уcтановку SIEMENS SPIRIT EC  
у відмінному робочому стані. 
Всі подробиці за телефоном. Івано-Франківська обл. 
050-654-18-06 

стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ви-
сокоякісного литва под м/к, м/п та бюгелів. Вартість відливкі під 
кераміку - 15 грн., під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.
095-420-91-78

Широкий спектр зуботехнічних робіт.  
Вчасно, якісно, з гарантією
067-321-77-14, 093-880-73-99

Зуботехнічна лабораторія PROFIESTETIK приймає замовлення на 
виготовлення ортопедичних конструкцій будь-якої складності.  
На перші пробні роботи знижка 15%. Працюємо з усією Україною.
050-974-54-49, 093-428-87-26

Виготовляємо естетичні нейлонові протези з від-
битка в найкоротші терміни. Працюємо по Києву,  
а також по всій Україні.
068-747-90-86, 063-265-74-45

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

ЗУботехнічна лабоРатоРія  
У Києві ПРоПонУє ПослУги  

на всі види оРтоПедичних Робіт.
Прийнятні ціни. Якість та своєчасне виконання 

роботи - гарантуємо! 
Виконуємо замовлення з різних міст України.

093-103-84-60
097-225-21-04, олександр

ЗУбний техніК (м. Київ) 
ПРоПонУє сПівПРацю 

ліКаРяМ-стоМатологаМ.
Робочий стаж 16 років. Всі види протезування.

Пробна робота до 3-х одиниць 
(50 грн за одиницю м/к).

096-254-27-29

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

Всі види зуботехнічних робіт (крім ортодонтії).  
Тільки Київ!
067-745-63-00

www.priden.com.ua

иНТЕРНЕТ-МАГАЗиН

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

Автономный 
диСтиллятоР 

воды  
(4 литра)

Унікальні армовані диски  
для кераміки, сталі,  
титанУ та пластмаси  
найвищого гатУнкУ

(0352) 28-70-32 
(050) 377-72-54 
(067) 675-69-36

medintech.ternopil@gmail.com 

найкращі 
гУртові ціни
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Зуботехнічна лабораторія в м. Києві здає в оренду робоче 
місце для зубного техніка з усім необхідним обладнанням.
097-919-52-02

оРенда - ПРодаж ЗУботех. лабоРатоРій

У приватну клініку «Гармонія Дент»  
(м. Енергодар, Запорізька обл.)  
потрібні лікарі-стоматологи та рентгенолог.
067-637-18-33

В нову стоматологічну клініку (Київ, святошинський 
р-н) на постійну работу потрібні cтоматолог-терапевт, 
стоматолог-ортопед з ДР не меньше 3 років. 
067-321-77-15

В клініку на Борщагівці (Київ) потрібен стоматолог. 
Зарплата повідсоткова. Резюме надсилайте на елек-
тронну адресу Leyvin@ukr.net 
096-263-97-00, 044-274-90-70

Робота в стоМатології • вакансії

в ПРиватній стоМатології,  
що Знаходиться на оболоні (м. Київ)

відКРита ваКансія  
ліКаРя-стоМатолога.

Вся інформація стосовно роботи за телефоном  

067-950-97-45

в стоМатологічнУ КлініКУ смт. ставище  
(150 км від Києва по одеській трасі)  

теРМіново ПотРібен стоМатолог.   
Відмінні умови роботи, проживання,  

загальний прийом (переважно терапія, хірургія).  

067-468-67-76 
Ірина Олексіївна

в КлініКУ сУчасної стоМатології 
ПотРібні ліКаРі-стоМатологи  

Загального ПРофілю 
(заробітна плата 40-50%), 

адМіністРатоРи  
(бажано з медичною освітою). 

м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92
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www.fonadental.com

топ-класс  
с максимальной 
мощностью  
и подсветкой

лучший выбор для 
ежедневной работы

Fona 

8080
Fona 

6080

ООО "МЕДТЕХИНВЕСТ"

050-486-11-53 
098-043-54-91    

www.medtorg.org

Цены актуальны на 28.08.14

Компресори
беЗМаслянi 
МалошУМнi 

 Зроблено в Україні

 сертифікат УкрсеПРо

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

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



Наше имя говорит само за себя!

Лучшие сканеры в мире

Присоединяйтесь к мировым лидерам Лучшие в мире 3D принтеры для печати металлом

5-осевые
фрезерные станки ЧПУ

+38 (095) 116-64-77+972 506-55-55-70

Изготовление циркониевых коронок и конструкций  
на фрезерных станках.

Изготовление прецизионных Co-Cr коронок и конструкций с 
цементной и винтовой фиксацией методом SLM (Спекание 
Лазерным Методом)

Изготовление титановых коронок  
и конструкций на фрезерных станках.

Изготовление временных коронок и конструкций из  
ПММА и композитных материалов.

Новейшие технологии и мировые

www.MS3DS
стандарты качества теперь доступны в Украине



www.dentalinfo.kiev.ua
E-mail: ifl@voliacable.com

Украина, 03039, г. киев,
пр. 40-летия октября, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» официальный дистрибьютор в Украине

основой корпоративной философии Alpha-Bio Tec 
является неизменное качество.

Мы тщательно анализируем и планируем новый 
дизайн, прежде чем его одобрить.

Мы разумно распределяем ресурсы.

Мы всегда ориентированы на производство 
продукции самого высокого качества.

компания Alpha-Bio Tec строго соблюдает 
международные стандарты контроля качества:

ISO 13485:2003, ISO 9001:2000, директиву Совета 
европы №93/42/EEC**, BS EN ISO 13485:2012.

Продукция Alpha-Bio Tec зарегистрирована  
в МЗ Украины.

**Alpha-Bio Tec предоставляет бессрочную гарантию на весь 

ассортимент имплантатов.

Міжнародна конференція  
за підтримки Alpha-Bio tec  

та Асоціації Імплантологів Україіни

Львів 

15-16  
листопада 2014

додаткова інформація на сайті www.dentalinfo.kiev.ua. З питань участі та реєстрації звертайтесь:

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

Сучасні технології спрямованої 
остеоінтеграції та ортопедичного 
планування в імплантології
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ооо «дельта», г. Киев, харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-63 ,050-310-23-20

«delta»
«endo eXpert»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?

ЕВРОПЕйСКАЯ ЗУБОТЕХНИчЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
litchrombulat@mail.ru

НивкиМ

наконечники турбінні і кутові 
з генератором 
і без генератора, 
підшипники керамічні,  
картріджі

ТОВ "ТерноДент" 
Україна, 46023, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, кім. 21
Тел/факс (0352) 51-24-39, моб. 38 (050) 084-27-80

www.ternodent.com.ua

 автоклави 
BES-22L-B-LED, BES-17L-B-LED, 
BES-15L-B-LED, клас B
 стоматустановки  
EASE-01, EASE-02

На
йНИЖЧІ ц

ІНИ

ендомотори та апекс-локатори 
Geosoft – європейська якість  

за достУпною ціною

(0352) 28-70-32, (050) 377-72-54, (067) 675-69-36
medintech.ternopil@gmail.com 



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@ukmed-dental.com

Всі ціни є дійсними на 28.08.2014

від   135 000 грн

Chirana CHeese Lift

АКцІЙНА цІНА

Всі ціни є дійсними на 28.08.2014

Стоматологiчна уСтановка

SIGER U 200

АВТОКЛАВ КЛАсу В
23 л.

АКцІЙНА цІНА

w w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

ціна від 33 600 грн



НаКОПИТЕЛьНаЯ  
сИсТЕМа сКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 4000 наименований)

2.	Возможность сделать заказ по телефонам 
057-756-8-000, 095-056-056-9, 067-119-119-8

3.	При заказе до 12.00 часов – отправка товара 
сегодня, при заказе после 12.00 часов –  
отправка на следующий день  
(суббота, воскресенье – выходной)

4.	Бесплатная доставка при заказе от 500 грн 
(по Украине доставка «Новой Почтой»)

5.	Наложенный платеж

6.	Наличие сервисного центра, осуществля-
ющего гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

www.dlux.biz

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



официальный дистрибьютор компании FONA в украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, 050-352-50-16
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S/SW

Система верхней (1000 sW)  
или нижней подачи 
инструментов (1000 s)  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � ПРоСтое ПРогРаммиРование и ПРименение

 � конСтРукЦионная ЗаЩита СтоматологичеСкого 
кРеСла Для ваШеЙ БеЗоПаСноСти

 � ФункЦия ЗаПоминания ПоСлеДнего ПолоЖения 
кРеСла ПоЗволяет легко веРнутЬ его в нуЖное 
ПолоЖение

 � ФункЦия БлокиРовки инСтРументов  
Для ЗаЩитЫ ПаЦиентов

 � ноЖноЙ и РучноЙ ДЖоЙСтик   
уПРавления кРеСлом

 � СтаБилЬная и Долговечная конСтРукЦия

цена

    от   57 800 грн

Все цены актуальны на 28.08.2014

ПРОПОНУЄМО НОВУ ЛІНІЮ МЕБЛІВ EASY–MED

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: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

...лінію, яка поєднала прості, логічні, обтічні форми з ефективністю елементів...
...лінію, що дає гнучкість і свободу комбінування і планування...
...лінію, яка відрізняється простотою як ознакою новаторства...

...лінію, яка показує, що відношення між якістю і ціною є результатом ретельного планування...
...лінію, яка ясно показує, що слова поступаються фактам...

MADE   IN   ITALY

1960,00 €

2040,00 € 2900,00 €

2490,00 €





Ôðåçåðîâàííûå êîíñòðóêöèè  íà èìïëàíòàòû

Êàðêàñû è áàëêè  ñ âèíòîâîé ôèêñàöèåé

Èíäèâèäóàëüíûå àáàòìàíòû, 
öåëüíî-òèòàíîâûå è öèðêîíèåâûå 

äëÿ ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñèñòåì 
èìïëàíòàòîâ

03038, ã. Êèåâ, óë. Ïðîòàñîâ ßð, 13
(044) 221 48 18 
(050) 411 54 92 
(098) 433 89 74
(044) 529 39 70

WWW.DFZ-DENTAL.COM.UA

Приватні особи можуть розміщувати 
оголошення на нашому сайті  

www.zooble.com.ua, тим самим 
даючи згоду на публікацію в журналі 

«стоматологічні оголошення»

Р е д а К ц і й н а  П о л і т и К а :  «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472  
від 12.07.2010 ПР.  Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович.   
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: navistom@navistom.net 
Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 28.08.2014.  
Розповсюджується по території України. Вся інформація публікується у відповідності до законодавства України. 
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у модульній рекламі та оголошеннях, несуть рекламодавці.  
Деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність. Будь ласка, будьте обережними і передбачливими.   
Усі помилки та похибки, що можуть зустрітися в журналі, викликані тим, що суцільна коректура не видається можливою. 

В новій стоматологічній клініці  
(Київ, святошинський р-н) здається в оренду  
позмінно окремий стоматологічний кабінет.
067-321-77-15

Здається стоматкабінет в р-ні солом'янської площі (Київ). 
Оренда погодинна або позмінна. Можливість працевла-
штування та оренди додаткового обладнання.
068-322-14-91

Здам стоматкабінет у новій клініці в р-ні Дарницького залізнич-
ного вокзалу по вул. Бориспільській. Є все необхідне: стериліза-
ція та рентген включені у вартість. Можлива погодинна оренда.
067-441-67-99

В клініці на Печерську у Києві відкрита вакансія для досвідченого 
стоматолога на умовах оренди. Відмінний колектив, офіційне пра-
цевлаштування, рекламна підтримка. 450 грн/зміна
067-235-34-16

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

ЗдаМ в оРендУ 
стоМатологічний Кабінет 

на солоМ'янці в Києві.
Все необхідне для роботи в наявності.  

Ціна за домовленістю.

050-313-31-73

стоМатологічні КлініКа в 
центРі Києва Здає  
в оРендУ Кабінет.

Детальна інформація за телефонами:

044-360-10-86, 098-245-37-00 
067-781-22-82

ми, як стоматологи, прагнемо наблизитися до природи - відтворити втрачені тканини, відновити функ-
цію і естетику зубних рядів. Зовнішній вид наших реставрацій повинен наближатися до виду природних 
зубів. При цьому стираємість штучних реставрацій повинна відповідати тим же характеристикам емалі.  
Фізіологічна рухливість - повинна бути. так якщо є хоч якийсь шанс на порятунок того, що нам дала при-
рода - потрібно використовувати цей шанс!

Стратити не можна милувати, знаки пунктуації або  
ПРогноЗ зуба з показаннями до видалення –   
карієс кореня і руйнування зуба нижче рівня ясен: 

 / Підясеневий скол: апроксімальний,  
біпроксімальний, піднебінний, язичний, змішаний.

 / Підкістні та надкістні відколи.  
алгоРитм І ПРинЦиП відновлення.

 / етапи - від СклаДного до ПРоСтого  
(відновлення анатомії контактного пункту, реставрація 
оклюзійної поверхні, введення в оклюзії та артикуляцію).

 / клінічна демонстрація.

місце зустрічі: клініка Liei Dent, початок о 10.00
кількість місць обмежена.
оплата до 01.10.14 – 3000 грн., до 25.10.2014 – 4000 грн.

Довідки 067-269-45-70 Юлія




