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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Приглашаем посетить
обучающий курс и мастер-класс

Новітні технології
Сучасне обладнання

Досвід
Доступні ціни

Якість, перевірена часом

Каркаси
Кореневі вкладки
Індивідуальні абатмени
Безкоштовна кур'єрська доставка

При купівлі 30 імплантатів  
розширений хірургічний набір 

лише за 3000 грн

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



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

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

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

В связи с обновлением моделей
распродажа старых моделей по суперценам

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная комПлектация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 Стульчика Piezon Master 

Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®
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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

Зуботехническое б/у оборудование иЗ Германии

Продаються фотополімерні печі.
ціна: від 10 000 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються зуботехнічні тримери різних  
фірм виробників з алмазним корундовим диском.
ціна: від 8500 грн. 
063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продається піскоструминний апарат KAVO.  
три олівці, центральне сопло, долото, пустер.
ціна: від 34 000 грн. 
063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продається зуботехнічна піч VITA ZYRCOMAT.
ціна: від 102 000 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продаються артикулятори KAVO (3, 5, 9) IVOCLAR 200 
з лицьовою дугою.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продається ливарна установка IVOCAST на 220 вольт.
в комплекті маленький муфель (для витравлювання 
воску), ваги та 2 кг металу. ціна: від 76 500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються дентальні компресори з осушувачем  
та без на 220 та 360 вольт.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продається підстільна витяжка KAVO.
в комплекті: фінагель, підлокотники,  
пустер, запасний мішок.  ціна: від 25 500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються зуботехнічні полімеризатори.  
Різні об’єми камер.
ціна: від 5500 грн. 
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються керамічні печі різних виробників.
ціна: від 15 500 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються піскоструминні апарати на два олівці.
ціна: від 6000 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продаються зуботехнічні прес-печі  
різних виробників.
ціна: від 23 500 грн.
095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продаються пароструйні апарати різних фірм  
та потужностей.
ціна: від 8500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються муфельні печі.
ціна: від 10 000 грн.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продаються гриндери для обрізки літників.
ціна: від 11 000 грн. 

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються піскоструминні апарати  
різних виробників з трьома олівцями.
ціна: від 13 500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються зуботехнічні мікроскопи з підсвіткою.
ціна: від 8500 грн.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в
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Продам установку для напилення зубів  
вУ-1Б в не робочому стані.

093-513-00-70

Продам б/в зуботехнічний фрезер AF350 
(AmannGirrbach) + столик.

050-371-37-87

Продам фрезерний верстат CORITEC 240i від Imes-icore з ПРогРам-
ним заБезПеЧенням! оптимальне рішення для фрезерування 
оксиду цирконію, пластмаси, воску. в експлуатації не знаходився!
050-351-12-61

Продам б/в зуботехнічну індукційну ливарну 
установку Galloni Fusus 72.

067-940-21-11

Продам CAD/CAM систему Cercon Degudent 2008 р.в. введення 
в експлуатацію грудень 2008 р. У комплекті: фрезерний модуль, 
сканер, піч для спікання каркасів, пилосос, Пз. 
095-273-33-73

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Цена от  55 800 грн*

ЕВРОпЕйСКИй пРОдуКТ 
ВыСОКОгО КАчЕСТВА

STOMADENT

Возможна рассрочка  
от 4800 грн 
в месяц

Контактные телефоны: 
+38 (067) 353-11-73

+38 (050) 939-98-29
+38 (0352) 40-02-80

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

*Цена актуальна при курсе Евро на момент публикации Продам б/в зуботехнічний тример Renfert MT-1  
у хорошому стані.

096-692-04-32 , 095-201-40-55

У зв'язку з розширенням клініки продається автоклав 
MELAG Euroklav 23V-S. Робоча камера 23 л, 6 піддонів 
на 12 лотків + невеличкий інструментарій. торг.
067-745-40-78

терміново продам УФ камеру ПанмеД-м  
для зберігання стерильного інструменту (500 мм). київ.
050-383-14-71, 067-934-89-18

Продам італійську стоматологічну установку  
Castellini. 10 років дбайливої експлуатації.  
компреcор, вакуумна помпа. самовивіз. київ.
063-241-39-02

Продам б/в плівковий ортопантомограф з цефалостатом CRANEX EXCEL 
CEPH SOREDEX (Фінляндія) 2009 р.в. експлуатація 2 роки. технічна доку-
ментація. монтаж та налаштування сертифікованими фахівцями.
050-334-47-54

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-ЛоКатоРЫ

ооо «дельта», 02099 г. Киев, ул. санаторная, 9-а, оф. 7
тел.: 044-221-30-37, 567-42-40, 050-310-23-20

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

терміново продам панорамний рентген-апарат 
Planmeca Proline XC (випуск-серпень 2012)  
у відмінному стані.
067-749-55-85
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Продам б/в вакуумну помпу для стоматологічної 
установки. Помпа має вигляд компактної коробки з 
ефективним поглинанням шуму. торг.
067-445-43-16

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

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам інтраоральну камеру.  
стан відмінний. USB вхід.
063-321-16-94

Продам стоматологічну установку SIEMENS-SIRONA 
1991 р.в. за чисто символічну плату.  
Установка в робочому стані. київ

067-442-12-13

Продаю автоклав "аксія" 6.0 (італія, 2006 р.в.) 
обладнання у відмінному стані,
технічно справному стані. Харків.
067-298-95-90

Продам б/в апарат електронної анестезії TheWand STA 
(Milestone, сша). мінімізує больові відчуття, дозволяє 
проводити інтралігаментарну анестезію.

068-346-75-85

Продам стоматологічну установку A-dec Performer 
у хорошому стані. електромотор Bien-Air, скалер, 
пилосос, слиновідсмоктувач в наявності.

096-263-97-00, 044-274-90-70

Продам установку стоматологічну SIEMENS.  
свіжо пофарбована, перетягнена та відремонтована. 
Установка знаходиться в м. кривий Ріг. 
097-669-03-19

Продам бінокулярні лупи для стоматолога  
HEINE, ZEISS, ORASCOPTIC.
все у відмінному стані.
068-346-75-85

Продам дві стоматологічні установки (китай + Брази-
лія), сухожарову шафу, автоклав (міз -ма),  
столики (Україна). обладнання знаходиться в києві.
067-761-61-78

Продам інтраоральну камеру KODAK 1000.  
матриця SONY, фіксація зображення.

068-346-75-85

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ЭНДОФАЙЛОВ RaCe  

Высокочастотный 
дентальный рентген 
PORT X - II (GENORAY) 
с дополнительной 
свинцовой защитой 
корпуса

производство

FKG (Швейцария)

скидка

70%

Компания оЛиМпЕКс
г. Киев, ул. отто Шмидта, 26-Б

Цена  39 600*
грн. (3 300 $)

Гарантия, полный пакет  
регистрационных документов *1 USD = 12 грн.

067-404-49-58
okuznetsova@olimpex.com.ua

044-593-77-89
www.olimpex.com.ua

Продам двомоторне стоматологічне крісло (Бразилія), 
бірюзового кольору.

067-521-07-50
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стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ви-
сокоякісного литва під м/к, м/п та бюгелі. вартість відливки під 
кераміку - 15 грн, під  пластмасу - 15 грн. київ, львівська площа.

095-420-91-78

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

Пропоную пресування знімніх зубних протезів 
напівжорсткими матеріалами акРон та вітаПлекс. 
ціна 270 грн, Без обробки.
097-232-62-38

зуботехнічна лабораторія HELIOS (луганськ) пропонує співпрацю 
стоматологам та стоматклінікам. якісне, своєчасне виконання 
робіт. індивідуальний підхід. сучасне обладнання та матеріали.

050-834-91-98

ЗУботехНічНа ЛабоРатоРія  
У М. Києві ПРоПоНУє свої 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

У києві, на оболоні, здається в оренду окремий 
стоматологічний кабінет - позмінно. Є все необхідне 
для роботи. Пн - сб: 9.00-15.00/15.00-21.00 .

050-412-34-00

Пропонується можливість оренди кабінету в діючій 
стоматологічній клініці. 
все необхідне. центр міста.

067-508-42-63

здається стоматологічний кабінет у районі 
солом'янської площі (київ). оренда погодинно та 
позмінно. Детальна інформація за телефоном.
068-322-14-91

здається стоматологічний кабінет з комп'ютерною 
рентген-установкою. новий житловий комплекс. 
київ, мінський район, вул. майорова. 
093-694-89-39, 067-906-76-42

здам в оренду кабінет у стоматологічній клініці  
в центрі міста києва.
067-442-12-13

ЗдаМ в оРеНдУ стоМатКЛіНіКУ/КабіНет

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

ПосЛУги ЗУботехНічНих ЛабоРатоРій

16-21 червня | м. Київ
(на базі інституту стоматології нмаПо ім.  П.л. шупика)

Хірургічні аспекти  
дентальної імплантації
лектор: валерій камінський

Реєструйтесь на базовий 
курс для  початківців!

Подробиці  за  телефоном 

0 4 4 - 4 9 8 - 2 8 - 5 1

ЕВРОпЕйСКАЯ ЗуБОТЕХНИчЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

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

НивкиМ

зубний технік шукає стоматолога для співпраці. 
якісне виконання за короткі терміни. київ та область 
(києво-святошинський р-н).
066-709-93-64

ПосЛУги ЗУботехНічНих ЛабоРатоРій



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 зарегестрирована  
в МЗ Украины.

**Alpha-Bio Tec предоставляет бессрочную гарантию на весь 

ассортимент имплантатов.

 Потужний обертовий момент (до 80 Нсм) 
 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний мікромотор

 LED підсвітка (більше 32.000 Люкс)

 Висока надійність і тривалий термін служби

 Можливість автоклавування та термодезінфекції

 Система калібровки наконечника

 Потужність: 210 Вт

 Потужний обертовий момент: 50 Нсм

 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний мікромотор

 Висока надійність  
і тривалий термін служби

 Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

Всі ціни є дійсними на 14.04.2014 по курсу 1$=13,5 грн.

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

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



Самое дорогое во все времена  
– это информация

28 марта 2014

28 марта 2014 на базе компании connect уже в пятый раз состоялся углубленный теоретико-прак-
тический курс «Основы имплантологического лечения». знакомство с участниками и их рассказ 
о себе и собственном опыте перед началом курса уже стало традицией: группа, как одна команда, 
настраивается на одну волну и очень хорошо воспринимает информацию, в то время как лектор зна-
комится с аудиторией.

своим глубоким опытом с курсантами делился врач стоматолог-имплантолог Андрей Гаук. тео-
ретический материал основан на его опыте с подробным описанием и разбором различных клини-
ческих случаев.

во время теоретической части преподаватель Андрей Гаук рассмотрел вопросы:

•	 Понятие остеоинтеграция

•	 строение кости

•	 анатомия

•	 определяющие факторы для достижения и сохранения интеграции (биосовместимость, качество 
поверхности и форма имплантата, хирургическая техника, качество кости и функциональная на-
грузка)

•	 критерии успешного лечения – планирование имплантации (3D-позиционирование, количество 
имплантатов, качество-количество кости, выбор ортопедической конструкции) соблюдение прото-
кола, корректное ортопедическое лечение, соблюдение пациентом условий ухода за протезами и 
профилактические осмотры.

многочисленные вопросы к лектору свидетельствовали о большом интересе к освещаемой теме.

во второй половине дня участники курса помимо теоретических занятий отрабатывали практиче-
ские навыки хирургии на фантомах и животном материале с использованием системы дентальных им-
плантатов connect. самое главное – это полученные участниками практические навыки: очень важно, 
чтобы каждый из них, научившись тому, чего не умел раньше, или усовершенствовав существующие 
навыки, смог легко и уверенно применять их в своей практике.

курс состоялся интересным и насыщенным.

По завершении курса доктор Андрей Гаук и руководитель проекта connect Анатолий Притула 
вручили сертификаты всем участникам о прохождении теоретического и практического курса.

желаем нашим курсантам успехов в их интересной и нужной сфере деятельности!

желаем вам получать необходимую информацию вовремя!

Подробную информацию о предстоящих учебных курсах можно узнать на сайте компании connect.

БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ

www.connect-implants.com

Пост-Релиз

6 июня 2014, Львов
теория - часть і: «имплантология - доступно о сложном».
теория - часть іі: «общая тактика стоматологов при проведении вмешательств 
различных уровней сложности при имплантологическом лечении».
Практика: Работа на фантомах и животном материале.
теория + практика:  Разрезы, материалы и техники шитья.
Курс проводит - Гаук Андрей Григорьевич
Главный врач стоматологической клиники "Клиника доктора Гаука", Председатель Львовского областного подразделения 
Всеукраинской общественной организации "Асоциация частно-практикующих врачей-стоматологов Украины",  
Член Правления Асоциации стоматологов Львовщины, врач стоматолог-имплантолог

Регистрация 
и дополнительная информация:  

+38 (032) 295-55-61
+38 (032) 295-55-62
+38 (067) 675-26-27
info@connect-implants.com 



телефон для регис трации 

044-498-28-51

Лектор: Борис Фридзон
(Boris Fridzon), CDT, MDT

Время проведения: 
10:00 - 18:00
(суббота, воскресенье)

28-29 июня
2014

Как избежать возможных 
ошибок при протезировании  
на имплантатах?  
Методики и анализ

ДВУ х ДнеВный К Урс

WWW.DENTEK.COM.UA

2 РУХЛИВІ СТОРОНИ,
1 - СУПЕРЧИЩЕННЯ!*

ВИДАЛЯЄ БІЛЬШЕ
НАЛЬОТУ УЗДОВЖ
ЛІНІЇ ЯСЕН*

Справжня турбота про пацієнта не закінчується в кабінеті стоматолога

Зубна щітка Oral-B PRO-EXPERT Clinic Line Pro-Flex
має неперевершену ефективність* щодо видалення 

зубного нальоту, завдяки щетинкам CrissCross®,
 розташованим під кутом 25°, і технології Pro-Flex, що 

дає змогу щітці адаптуватися до індивідуальних 
особливостей будови ротової порожнини.

* у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

при регулярному використанні



Видавництво «ГалДент»

вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038
тел.: +38 (032) 271 20 22,
тел/факс.: +38 (032) 271 22 72
моб.: +38 (098) 593 65 77,
e-mail: info@galdent.com.ua,
www.galdent.com.ua

Лікування запальних процесів, що уражають тканини навколо імплан-
татів, набуло сьогодні великої актуальності в імплантології. Оскільки 
консервативне лікування периімплантиту визнано неефективним, 
пере вагу надають хірургічним втручанням, спрямованим на зменшен-
ня запальної інфільтрації тканин і стимуляцію їх із застосуванням но-
вих кістковопластичних матеріалів. У більшості випадків хірургічне лі-
кування периімплантиту можливе із застосуванням резективної та/
або регенеративної методики. Удосконалення хірургічної техніки, ін-
новаційні методи обробки та дезінфекції поверхні рани, а також ін-
новаційні біоматеріали і аугментація м’яких тканин відкривають нові 
можливості для лікування периімплантитних уражень.

Франк Шварц, Юрген Бекер (Німеччина)

Львів: ГалДент, 2014, 300 с. Тверда обкладинка. Російською мовою

* Знижки надаються передплатникам журналів: «Новини стоматології», «Світ ортодонтії», 
«Імплантологія Пародонтологія Остеологія»,  «Профілактична та дитяча стоматологія»

Периимплантит: этиология, 
диагностика и лечение

для передплатників*

870
783 

Ціна:

грн

 

Франк ШВАРЦ, Юрген БЕКЕР

ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
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Поскольку всё больше людей предпочитают дентальные имплантаты традиционным методикам замещения утраченных 
зубов, следует ожидать повышения количества пациентов с осложнениями после имплантации. Соответственно, возрастает 
значение лечения таких патологических состояний, как инфицирование периимплантатных тканей. В предлагаемой книге 
дано подробное и очень доступное описание анатомии и структуры периимплантатных тканей, а также этиологических 
и патогенетических факторов, ассоциируемых с периимплантитом. Клинические признаки и современные методики 
диагностики периимплантита (включая рентгенологические и микробиологические) рассмотрены на примере анализа 
многочисленных примеров из практики. Используя модульный принцип лечения, где особенный акцент сделан на 
значении для клинической практики, данная книга всесторонне и аналитически представляет нехирургические методики, 
включая лазерную терапию и дезинфекцию поверхности имплантата, антимикробное и противовоспалительное лечение, 
а также хирургические операции, в частности резекцию, регенерацию и эксплантацию.

Jürgen Becker,
Univ.Prof. Dr. med.dent.

Frank Schwartz, 
PD Dr.

Frank Schwartz получил высшее образование (1993–
1998) и закончил аспирантуру по стоматологии (2001) 
в Саарландском университете в Гомбурге (Саар, 
Германия), где он в 1999-2000 годах работал в соста-
ве научного персонала Отделения пародонтологии 
и терапевтической стоматологии под руководством 
будущего директора — проф. Dr. E. Reich. С 2000 по 
2002 год работал сотрудником научного персонала 
клиники и поликлиники челюстно-лицевой хирургии 
университета Людвига Максимилиана в Мюнхене 
(директор: Prof. Dr. Dr. M. Ehrenfeld). Он был сотруд-
ником Отделения челюстно-лицевой хирургии уни-
верситета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (директор: 
Prof. Dr. J.  Becker) с 2002 года, сначала сотрудником 
научного персонала, а затем, с 2004 г. и до настоящего 
времени занимает должность Senior Physician. Сер-
тифицирован по челюстно-лицевой хирургии в 2003 
г., защитил докторскую диссертацию (степень док-
тора наук), ему присужден академический ранг Venia 
Legendi (Senior Lecturer) в области челюстно-лицевой 
хирургии в 2005 г., назначен на должность Chief Senior 
Physician в 2006  г. Dr.Schwartz — основатель German 
Laser Dentistry Group (AGLZ) и автор многочисленных 
статей, опубликованных в немецких и международных 
рецензируемых журналах.

Jürgen Becker изучал стоматологию в университете 
Ганновера в Medical School (MHH Hannover), где затем 
продолжил исследования для докторской диссертации 
в Отделении челюстно-лицевой хирургии. Dr. Becker 
начал свою карьеру в берлинском Free University, где 
он работал ассистирующим стоматологом (1983), а 
также на должности Senior Physician (1986) в Отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии и стоматологической 
рентгенологии — North (директор: prof. Dr. P. Reichart). 
После присвоения докторской степени в 1989 г., его 
в 1994 г. назначили на должность Supernumerary 
Professor. Профессор Becker, начиная с 1997 г., работал 
руководителем Отделения челюстно-лицевой хирур-
гии Westdeutsche Kieferklinik при университете Дюс-
сельдорфа. Кроме того, он был первым председателем 
German Association of Dental, Oral and Maxillofacial 
Surgery. В 2004 г. профессор Becker снова стал руко-
водителем Германской оперативной группы по сани-
тарно-гигиеническим требованиям в стоматологии 
при Комитете госпитальной гигиены и профилактики 
инфекций Института Роберта Коха в Берлине. 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯСЕН
CLINIC LINE

ЛИПЕНЬ 2010 СІЧЕНЬ 2011 ЛИПЕНЬ 2011

СІЧЕНЬ 2012 ЛИПЕНЬ 2012 СІЧЕНЬ 2013

Рекомендуйте використання системи захисту ясен Blend-a-med Oral-B Clinic Line 
Клінічно доведено, що система eфективна у запобіганні появi і зменшеннi виражених проблем з 

яснами вже через 4 тижні. Система захисту ясен Blend-a-med Oral-B Clinic Line поєднує в собі 
потужний вплив стабілізованого олова і фториду, ефективну дію ополіскувача, чудове механічне 

очищення зубною щіткою Pro-Flex, доповнене використанням зубної нитки.
Все це прекрасно підтримує ефективність стоматологічного лікування.

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ
І ЗМЕНШУЄ ВИРАЖЕНІ ПРОБЛЕМИ

З ЯСНАМИ ЧЕРЕЗ 4 ТИЖНІ

Справжня турбота про пацієнта не закінчується в кабінеті стоматолога



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 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   50 600 грн

Все цены актуальны на 14.04.2014 по курсу 1$=13,5 грн.



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: 14.04.2014.  
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. 

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

г. Киев, метро Осокорки, 
ул. Срибнокильская, 20

www.per iocenter .com.

ua 

СПециализироВаннЫй меДицинСкий центр Профилактики и лечения заболеВаний ПароДонта

PerioCenter – центр пародонтологии

www.periocenter.com.ua      ПрОфилаКтиКа  и лечение гингивита, ПарОдОнтита, ПарОдОнтОза

 � основная идея организации PerioCenter в виде отдельной клиники заключается в 
оказании очень узкого, не конкурентного, спектра стоматологических услуг – кон-
сервативное лечение заболеваний тканей пародонта.

 � на территории PerioCenter работают только специалисты-пародонтологи: врач-
пародонтолог и гигиенисты.

 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно для ведения 
пародонтологического приема.

 � тесное сотрудничество специалистов PerioCenter и стоматологов из других стомато-
логических клиник не противоречит, а дополняет единый комплексный план лечения.

 � на базе PerioCenter регулярно проводятся мастер-классы и семинары для пародон-
тологов и гигиенистов.

Продукция ведущего 
производителя 
ортодонтических 
материалов и инструментария  –  

ORJ Orthodontics

В наличии!!!!

БРекет СиСтемЫ, Замки, Дуги, ПРуЖинЫ, 
инСтРументаРиЙ и многое ДРугое!!!!!!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО за приемлемую цену!!!!

www.dlux.biz

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




