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передплатний індекс 37476

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250
   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Реєстрація учасників: 
+38 067-632-5356
+38 067-632-5373 
+38 067-622-1005

info@remisdental.com
vitaliya.domanska@ivoclarvivadent.com

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольска, 66
м. Київ, вул. Фрунзе, 13 Д

м. Львів, вул. Севастопольська, 4
м. Одеса, вул. Мечникова, 2/1

 www.remisdental.com

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

безКоштоВно (економія 1300 у.о.)
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Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

Fona 1000 C 
(без движущегося пантографа)

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом)

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3

от 
   2.500 
             у.е.

от 
    3.500  
             у.е.
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Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам б/в наконечник прямий ToSI у відмінному стані.
Ціна 400 грн.
Тел. 097-504-87-57

Продам б/в ливарну установку Ducatron Serie 3, 
2003 року випуску. 
Максимальне завантаження 100 гр. металу. 
Стан хороший.
Тел.: 099-768-50-16; 068-479-80-77,  м. Севастополь.

Продам б/в пічку для випалу кераміки 
ceramicmaster e1000 (VoP, болгарія). 
автоматична, програмована вакуумна піч 
для випалення всіх типів дентальної кераміки.
Тел. 066-109-65-54

Продам повний комплект обладнання та інструментів 
для зуботехнічної лабораторії.
Тел. 066-551-73-04

Продам б/в пічку для кераміки Hearues Kulzer. 
Хороший стан. 
Ціна 16 000 грн. 
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в світильник фірми Sirona - Sirolux Fantastic, 
б/в за супер ціною.
Тел. 050-665-45-00

Продається б/в осушувач повітря 
Durr-Dental для компресора.
Ціна 1500 грн, 
Василь.

Продам б/в пічку для випалу кераміки Hearues Kulzer. 
Хороший стан.
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в фрезерний станок «mariotti cc4».
Тел. 066-109-65-54

Продам б/в пічку VITa Vacumat 40. 
Один власник. 
Ціна 2400 €.
Тел. 067-934-43-49 

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Продається б/в зуботехнічний стіл 
(виготовлений під замовлення на меблевій фірмі) в ідеальному 
стані. Покриття під сірий мармур. По три шуфляди з боків. 
Самовивіз зі львова. Ціна-400 $
Тел. 097-403-02-79

Продаю б/в вакуумний змішувач  
TwISTeR з двома колбами на 250 і 500 мл.
був у вжитку два роки. 
Ціна € 400. м. львів
Тел. 067-909-18-76 

Продається б/в лампа для відбілювання зубів СШа (бейонд). 
недорого, у відмінному стані. 
Ціна 2000 у.о.
Тел. 095-134-94-54, денис.

Продам б/в камеру інтраоральну mD-780, 
з матрицею SoNY  ccD-1.3mр., 
можливість підключення до комп’ютера або ноутбука.
Тел. 098-820-99-25

Продам зуботехнічну пічку б/в "Shenpaz Focus 2006" (Ізраїль) 
у відмінному стані, з помпою. 
У комплекті інструкція. 
Ціна $2200.
Тел. 093-838-57-37

Продаю б/в вакуумну програмовану пічку 
"Faort-Platinum 128". 
Компресор б/в.
Тел. 063-677-08-12

Продам б/в лампу для відбілювання «zoom-2», дуже терміново, 
має стан нової, практично не використовувалася!!! 
Ціна $1000.
Тел. 097-211-68-44

Продам б/в стерилізатор ГК-10, в дуже гарному стані. 
Камера чиста, лоток для інструментів, запасний тен. 
Тел. 097-230-60-65

Продам б/в стерилізатор паровий:атоклав melaG 29 об’єм 
17 л., автоклав melaG 30 об’єм 19 л., (вир-во німеччина), 
обидва в хорошому стані.
Тел.: 067-575-00-24; 066-724-37-83

Продам муфельну пічку б/в DeNTSPlY "Vulcan". 
Целофан! Шикарна (для тих, хто розуміє). 
Вся інформація за тел. 098-444-79-30.

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання
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- 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

Продам б/в: інтраоральную камеру 
2mp uSb – 3200,00 грн, 
та апекс-локатор NSK -3500,00 грн.
Тел. 097-312-97-86

Продам б/в: стоматустановку "СаТВа КОМбИ-а" 
та крісло SIemeNS: 2 мікромотори, пневмовихід, 
2 пістолети вода-повітря. В хорошому стані, з документами. 
Тел. 050-614-11-32, 098-400-17-09, 
м. дніпропетровськ.

Продам б/в стоматологічну установку з кріслом «Хірадент», 
вир-во Чехословаччина,  в хорошому робочому стані. 
Ціна 6000 грн.
Тел. 097-533-70-71

Продам б/в безмасляний компресор 
з осушувачем у місті Тернополі. 
Тел. 067-811-28-00, 
Руслан.

Продам б/у рентген-апарат Dabi atlante в хорошому стані, 
з проявочною камерою – 5 900грн.
Тел. 067-489-14-96

Продаю б/в «Панмед-1С». 
Ідеальний стан, ще на заводській гарантії. 
Скину 1000 грн. від  заводської ціни. 
Тел. 050-390-21-84

Продаю б/в «Вектор» апарат Durr Dental, 
ідеальний стан, використовувся всього до 5 разів.
Ціна 18 000 грн.
Тел. 067-446-50-46

Продаю б/в фотополімерну лампу 
"Вудпекер" за 1999 грн.
м. Київ.
Тел. 067-955-92-21, 097-785-17-55 

Продам б/в стоматологічну установку antos-Рroteo 
1999 р.в.: 2 мікромотори bineyr, скалер, 
турбіна, пустер, 2 слиновідсмоктувача, пилосос.
Тел. 067-271-01-40

Продам ● стоматологічне обладнання

Зубний технік зі стажем роботи більше 10 років, 
(м. Київ) шукає нормальних лікарів для співпраці! 
Робота з керамічною масою: 
безметалова кераміка, металокераміка, вініри, вкладки. 
Тел. 067-656-31-59, Сергій

ПосЛУги ЗУботехНічНих Лабораторій

Украина, 03039 г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, 259-79-89, 259-87-67

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Эксклюзивный дистрибьютор в Украине
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МАгАзИн СТОМАТОЛОгИчЕСКИх МАТЕРИАЛОВ
ООО “ЛитхромБулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81

litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

ЛИТхРОМБУЛАТ

Украина, чехия, USA, Италия, германия, Словакия

производство германия

1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса
ГИПС

Дробь 
Для ПеСкоСтруя

цена за килограмм - 38 грн.
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  Продається  б/в цифровий ортопантомограф 
Planmeca Promax (Фінляндія, 2005 р.в.)  

      - новітня технологія завдання траєкторії сканування;
      - високочастотний;

      - автоматизована система позиціювання;
      - оптимізація геометрії зображення;

      - повний набір томографічних функцій.
      Ціна –20 000 євро, можливий торг.

      
тел. 0552-22-42-28

стоматологічна установка FoNa F3 
з верхньою подачею інструментів. 

дата випуску 24.08.2008 р. 
Придбана у офіційного дилера. 
Установка знаходиться у Києві.
Ціна 3500 у. о., торг.

Продається 

Конт. тел. 066-704-89-01, наталія

Здається в оренду стоматологічний кабінет 
(м. Київ біля ст. метро лук’янівська) 

площею 18 кв. м. Кабінет повністю готовий до роботи, 
обладнаний устаткуванням 

переважно чешського виробництва.

всі питання за тел. 
098-089-77-33

ПосЛУги ЗУботехНічНих Лабораторій

Зуботехнічна лабораторія Євгена Сікорського запрошує до 
співпраці лікарів-стоматологів. 
давайте спробуємо! 
Тел. 050-296-53-49

Шукаю лікаря-ортопеда для спільної праці. 
Металокераміка, бюгельні протези
Тел. 093-094-69-35

Здійснюємо ремонт і реставрацію м'яких частин 
стоматологічних крісел, стільців, кушеток, меблів,  будь-якої 
складності. Матеріал "Європа" в асортименті.
Швидко, якісно, з гарантією.
Тел. 066-724-37-83

Виготовлення  зубних протезів з застосуванням  передових 
технологій, таких як безметалові конструкції на основі 
діоксида цирконію, фірми zirkonzahn, м. Одеса
Тел.: 048-702-93-51, 067-487-29-31

Професійна зуботехнічна лабораторія надає послуги. 
Гарантія, кур’єр. Заключаємо договори з клініками 
та лікарями, маємо ліцензію, м. буча
Тел. 097-804-04-80 Ігор

Зубний технік зі стажем роботи більше 7-ми років пропонує 
послуги. Працює з японською масою zeo ce lIGHT, zeoQuIcK. 
Прийнятні ціни. 
Місцезнаходження Київ, Харківський  масив.  
Тел. 099-061-85-87

Зуботехнічна лабораторія в місті львові, 
запрошує до співпраці лікарів, 
стоматологічні клініки, зубних техніків. 
Тел.: 096-420-78-06, 095-418-52-77

В стоматологічну клініку в місті Запоріжжя 
потрібні лікарі-ортопеди та лікарі-терапевти, 
з досвідом роботи. 
Тел. 066-346-40-63

У зв'язку з організацією зуботехнічної лабораторії  у м. 
Харкові - потрібні зубні техніки різних кваліфікацій (гіпсовщик, 
каркасист, кераміст  (безметалова кераміка, мк, робота з 
мікроскопом, бюгеліст). 
Тел. 093-671-65-31

Потрібний лікар стоматолог в приватний стоматкабінет у місті 
Вінниця. дР не менше 3–х років.
Володіння сучасними технологіями.  
Тел. 097-504-87-57

робота в стоматоЛогії ● вакансії

сервіс

С каждой 
купленной Вами 
единицы товара
1 копейку мы 
перечисляем в 
детский приютООО “ЛитхромБулат”
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KodaK 2100 Intraoral X-ray SyStem
Високочастотний генератор 300 кГц. Режим роботи: Напруга - 60 кВ, сила струму - 7 
мА. Час експозиції - 0,001-1.25 с. Фокусна точка : 0,7 мм CEI. Управління – мікро-
процесорне. Таймер - віддалений (до 9 метрів)/стаціонарний з вбудованою кнопкою 
експозиції. Зниження  променевого навантаження на 30 % в порівнянні з низько-
частотними рентгенапаратами. Автоматична індикація променевого навантаження, 
отриманого пацієнтом. Довжина горизонтального плеча - 47 см; 64,8см; 82,5 см. 
Можливість синхронізації з візіографами RVG 4/5, Kodak RVG 5100/6100. Функція 
самодіагностики і контролю безпеки  (захист  від перегріву трубки і надлишкової 
напруги в мережі). Наявність коліматора обмежує дозу випромінювання.
KodaK 2200 Intraoral X-ray SyStem. 
Високочастотний генератор 300 кГц. Режим роботи: Напруга – 60/70 кВ, сила струму 
– 4/7 мА. Час експозиції- 0,001-3 с. Фокусна точка : 0,7 мм CEI. Управління – мікро-
процесорне. Таймер із зображенням зубної дуги - переносний / віддалений (опція) і 
вбудованою кнопкою експозиції. Пониження променевого навантаження на 30 % в 
порівнянні з низькочастотними рентгенапаратами. Вибір необхідного часу випромі-
нювання натисненням однієї кнопки. Довжина горизонтального плеча- 47 см; 64,8см; 
82,5 см. Можливість синхронізації з візіографами RVG 4/5, Kodak RVG 5100/6100. 
Функція самодіагностики і контролю безпеки  (захист  від перегріву трубки і надлиш-
кової напруги в мережі). Наявність коліматора обмежує дозу випромінювання.
KodaK rVG 5100 dIGItal radIoGraphy SyStem
Запатентована технологія - Кodak Sensor Technology із фіброоптичним  фільтром. 
Реальна розподільна здатність: більш 14 пар ліній/мм (теоретично 27,03 пар лі-
ній/мм). Два розміри датчиків. Датчик Size1 – універсальний: зовнішній розмір-
27,5x37,7 мм; робоча поверхня - 22x30 мм; матриця- 1200x1600 пікселів. 4096 
відтінків сірого  кольору. Розмір пікселя – 18,5x18,5 мкм. USB 2.0 підключення. 
Інтраоральний датчик з пристроєм захвату і обробки зображення. Гігієнічні чох-
ли. Позиціонери. Русифікована мережева версія програми Kodak Dental Imaging 
Software  for Windows. Необмежений ресурс датчика при незмінній якості знімка. 
Вбудована система автоматичного контролю експозиції забезпечує ідеальну якість 
зображення. Водонепроникний удароміцний корпус. Можливість дезінфекції. З2- 
бітна система обробки зображення. Зниження дози випромінювання  на 90% ніж 
при роботі  з плівкою. Можлива інтеграція з інтраоральною камерою, сканером,  і 
цифровим ортопантомографом. 
KodaK rVG 6100 dIGItal radIoGraphy SyStem
Запатентована технологія - Кodak Sensor Technology із фіброоптичним  фільтром. 
Реальна розподільна здатність: більш 20 пар ліній/мм (теоретично 27,03 пар лі-
ній/мм). Три розміри датчиків. Датчик Size1 – універсальний: зовнішній розмір-
27,5x37,7 мм; робоча поверхня - 22x30 мм; матриця - 1200x1600 пікселів. 4096 
відтінків сірого  кольору. Розмір пікселя – 18,5x18,5 мкм. USB 2.0 підключення. 
Інтраоральний датчик з пристроєм захвату і обробки зображення. Гігієнічні чох-
ли. Позиціонери. Русифікована мережева версія програми Kodak Dental Imaging 
Software  for Windows. Необмежений ресурс датчика при незмінній якості знімка. 
Вбудована система автоматичного контролю експозиції забезпечує ідеальну якість 
зображення. Водонепроникний удароміцний корпус. Можливість дезінфекції. З2- 
бітна система обробки зображення. Зниження дози випромінювання на 90% ніж 
при роботі  з плівкою. Можлива інтеграція з інтраоральною камерою, сканером,  і 
цифровим ортопантомографом.

ТОВ «ЄВрОсТуДіО пЛюс», 03680 г. Киев, ул. Виборгская, 92, 4 эт. оф. 1-А, 
тел. (044)221-43-51, 331-79-61, 228-01-04, 228-01-05, 050-380-84-03, www.esplus.com.ua, info@esplus.com.ua

amerIcan orthodontIcS (США)

radIance
Незнімне ортодонтичне лікування. Сапфірові брекети. Мате-
ріал – полірований дорогоцінний камінь, зроблений з чистого 
монокристалічного сапфіру. Маркування – кольорове  марку-
вання брекетів. Матеріал – полірований дорогоцінний камінь, 
виготовлений з чистого монокристалічного сапфіру, другого 
самого міцного мінералу, відомого людству. Форма - кожен 
кристал відхонінгований, а потім відполірований при нагрі-
ванні у гладенький, прозорий та міцний брекет. 
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компа-
нії American Orthodontics в Україні. Свідоцтво про державну 
реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.
ЩІЧНІ ТРУБКИ lp
Незнімне ортодонтичне лікування. Низькопрофільні щічні 
трубки для приклеювання. Матеріал – неіржавіюча сталь. 
Форма - анатомічно-адаптована базова площина. Маркуван-
ня – кольорове по квадрантам. Під сіткою з 80 вічок особли-
вий метод фотогравіювання створив спеціальні заглибини 
для збільшення площі зчеплення базової площини брекету з 
адгезивом та сили адгезії. Воронкоподібний вхід плавно на-
правляє дугу в паз трубки на перші та другі моляри, спрощу-
ючи розташування дуги та скорочуючи робочий час лікаря. 
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компа-
нії American Orthodontics в Україні. Свідоцтво про державну 
реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.
empoWer
інтерактивно-пасивна система. Незнімне ортодонтичне ліку-
вання. Самолігатурні брекети. Матеріал нержавіюча сталь. 
Форма- 2 крила (подвійні), зменшені по висоті та закруглені. 
Кліпса –слайдер. Маркування – індивідуальне кольорове ко-
дування. Низький профіль. З нижчим профілем та меншим 
об’ємом, ніж у провідних брендів, брекети Empower пропо-
нують пацієнту більший комфорт та зменшують можливість 
випадкового відклеювання.
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компа-
нії American Orthodontics в Україні. Свідоцтво про державну 
реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.
lp mInI maSter SerIeS 
Незнімне ортодонтичне лікування. Низькопрофільні міні-
брекети. Матеріал – неіржавіюча сталь. Форма – 4 крила 
(подвійні), зменшені по висоті та заокруглені. Контурована 
основа. Лазерна обробка підошви. Маркування – кольорове 
по квадрантам. З брекетами LP фірма American Orthodontics 
розробила новий тип апаратури – точно виготовлені низько-
профільні брекети для чіткого переміщення зубів та більшого 
комфорту для пацієнтів. 
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компа-
нії American Orthodontics в Україні. Свідоцтво про державну 
реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.
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ООО «юНіДЕНТ уКраЇНа», авторизований дистриб'ютор Kodak Dental Systems в україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, 
тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72, e-mail: office@unident.org.ua

KodaK Dental systems 
careStream health, Inc. (США)



KodaK Intraoral d-Speed FIlm
Рентгенівська  плівка KODAK для  внутрішньоротової 
(дентальної) рентгенографії.
Плівка з оптимальною швидкістю експозиції (D-Speed)
Оптимальна контрастність 
Розмір: 30,5x40,5 мм
Кількість плівок в упаковці: 100 одинарних плівок 
      

KodaK Intraoral e-Speed FIlm
Рентгенівська  плівка KODAK для  внутрішньоротової 
(дентальної) рентгенографії.
Плівка з високою швидкістю експозиції (E-Speed) зі 
зменшеною дозою опромінювання на 30%.
Висока  контрастність 
Розмір: 30,5x40,5 мм
Кількість плівок в упаковці: 150 одинарних плівок.   
      

KodaK t-mat e
Рентгенівська  плівка KODAK для панорамної  
рентгенографії.
Зеленочутлива плівка з високою швидкістю експозиції для 
використання з зеленочутливими екранами KODAK LANEX.
Висока  контрастність.
Розмір: 15x30 см.
Кількість плівок в упаковці: 100 одинарних плівок.

KodaK t-mat G
Рентгенівська  плівка KODAK для панорамної  
рентгенографії.
Зеленочутлива плівка з високою швидкістю експозиції для 
використання з зеленочутливими екранами KODAK LANEX 
(доза опромінювання пацієнтів  зменшується  в два рази).
Висока  контрастність.
Розмір: 15x30 см.
Кількість плівок в упаковці: 50 одинарних плівок.

KodaK dental X-ray deVeloper
KodaK dental X-ray FIXer
Хімікати KODAK для ручної обробки внутрішньоротових та 
панорамних рентгенограм. 
Проявник (Developer)  та Фіксаж (Fixer) – концентрати для 
фотообробки рентгенівських плівок KODAK. Проявник 
- вміст 1 пляшки розчиняється водою до 1 л. робочого 
розчину. Фіксаж - вміст 1 пляшки розчиняється водою до 
1 л. робочого розчину. 1 пляшку  проявника і 1 пляшку  
фіксажу розраховано на ручну обробку 100 плівок для 
внутрішньоротової рентгенографії KODAK розміром 
30,5x40,5 мм. 
Об’єм:  Проявник Dental X-Ray Developer - 250 мл. 
Фіксаж Dental X-Ray Fixer – 250 мл. Кількість в упаковці: 
Упаковка Проявник Dental X-Ray Developer – 4 пляшки.
Упаковка  Фіксаж Dental X-Ray Fixer  - 4 пляшки.

KodaK rapId acceSS dental deVeloper
KodaK rapId acceSS dental FIXer
Проявник (Developer)  та Фіксаж (Fixer) – хімікати для ручної 
фотообробки рентгенівських плівок KODAK,  готові до 
використання розчини. 
Час обробки – 30 секунд (прояв - 15 секунд, фіксування - 15 
секунд). Проявник і фіксаж швидкої дії використовуються 
лише один з одним, лише один раз і не підлягають 
оновленню. Об’єм: Проявник Kodak Rapid Access Dental 
Developer - 500 мл. Фіксаж Kodak Rapid Access Dental Fixer   
- 500 мл.
Кількість в упаковці: Упаковка Проявник Kodak Rapid Access 
Dental Developer – 6 пляшок. Упаковка  Фіксаж Kodak Rapid 
Access Dental Fixer  - 6 пляшок.
     
KodaK dental readymatIc deVeloper
KodaK dental readymatIc FIXer
універсальні хімікати  KODAK для автоматичної/ручної  
обробки внутрішньоротових та панорамних рентгенограм.
Проявник (Developer) і Оновлюючий Розчин та Фіксаж 
(Fixer) і Оновлюючий Розчин – готові до використання, що 
не  вимагають розведення. Час автоматичної обробки – 5 
хвилин  при  температурі 28oС.
Об’єм: 
Проявник Kodak Dental Readymatic Developer - 500 мл.
Фіксаж Kodak Dental Readymatic Fixer  - 500 мл.
Кількість в упаковці: Упаковка Проявник Kodak Dental 
Readymatic Developer – 2 пляшки. 
Упаковка  Фіксаж Kodak Dental Readymatic Fixer  - 2 пляшки.

KodaK Dental systems 
careStream health, Inc. (США)

KodaK Dental systems 
careStream health, Inc. (США)
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GranUm (США) GranUm (США)
СТомАТологІЧНІ УСТАНовКИ GranUm 
на несучому ергономічному електромеханічному кріслі 
з можливим розміщенням 5 інструментів з нижнім 
підведенням шлангів.
Базова комплектація: 
Блок лікаря: пневмофіксація блоку лікаря; мембранна 
панель керування на блоці лікаря, негатоскоп; 
3 чотирьохканальних турбінних шланга; 
трьохфункціональний пістолет вода/повітря; 
система чистої води з ємністю; 
додатковий столик на штанзі світильника.
Блок асистента: у моделях GRANUM TS6830 і GRANUM 
TS8830 блок асистента на поворотній консолі; 
слиновідсмоктувач і пилосос ежекторного типу, (в моделі 
GRANUM TS5830 відсутній пилосос); 3-х функціональний 
пістолет вода / повітря (у моделі GRANUM TS5830 відсутній); 
керамічна плювальниця (у моделі GRANUM TS8830-
поворотна), нагрівач води; 
скляна плювальниця в моделі GRANUM TS5830. 
Крісло пацієнта: електромеханічне з двома програмами 
(положення Тренделенбурга, нульове положення); 
електромеханічні приводи Linak, Фінляндія 
(у моделі GRANUM TS5830 - приводи виробництва КНР); 
безшовне покриття в моделях GRANUM TS5830 і GRANUM 
TS6830, м’яка шовна обивка в моделі GRANUM TS8830. 
Галогеновий безтіньовий світильник 
з двома рівнями яскравості. 
Стілець стоматолога. 
Вибір кольору обивки (9 кольорів).
СТомАТологІЧНА УСТАНовКА GranUm tS8830 (С)
Базова комплектація:
Блок лікаря мобільний-скат: блок лікаря на 3 інструменти, 
негатоскоп; 2 чотирьохканальних турбінних шланга, 3-х 
функціональний пістолет вода/повітря, система чистої води 
з ємністю; блок асистента знаходиться в голові крісла-
Динозавра; слиновідсмоктувач ежекторного типу; 3-х 
функціональний пістолет вода/повітря. 
Керамічна плювальниця висувна (кишеня Кота). 
DVD-система з вбудованою картою пам’яті і монітором
Крісло пацієнта: безшовне покриття, управління кріслом 
ножною педаллю; ремені безпеки. Галогеновий безтіньовий 
світильник з двома рівнями яскравості. 
Педаль управління. Стілець стоматолога.
БезмАСляНИй КомпРеСоР GranUm-100
продуктивність: 100 л/хв.
робочий тиск: 0.8 МПа.
Обсяг ресивера: 35 л.
потужність: 750 W.
рівень шуму: 60 ~ 65 Дб.

АвТоКлАвИ GranUm
Автоклави Granum відповідають вимогам стандарту EN13060 
до стерилізатора типу “N” і “В”. Під час циклу стерилізації 
на дисплей виводяться всі дані процесу стерилізації. 
Автоматична діагностика та захист від перегріву або 
надлишкового тиску забезпечує надійність результатів 
стерилізації. Механічний замок. 
Температура стерилізації: 121 °, 134 ° С. Швидкість повного 
стерилізаційного процесу: від 16 до 47хв. Автоклави типу 
“N” мають функції термовакууму і сушки. Використовуються 
для роботи з цільними інструментами. 
У автоклавах типу “В” використовується передова технологія 
трьохфазового пульсуючого вакууму (-0,8 атм.) 
Гарантує максимально можливе проникнення пари в 
предмети що стерилізуються. Вакуумна сушка. Автоклави 
типу “В” можуть комплектуватися міні-принтером, який 
видає звіт про процес стерилізації.
лАзеР хІРУРгІЧНИй СТомАТологІЧНИй GranUm
Перший і поки що єдиний на території країн СНД 
стоматологічний лазер з додатковим випромінюючим 
модулем для лікування за технологією фотодинамічної 
терапії ФДТ з довжиною хвилі 660нм під 
фотосенсибілізатори (барвники) останнього покоління
Застосування в більш ніж 40 стоматологічних процедурах: 
Хірургічні: біопсія, зупинка кровотечі і коагуляція, лікування 
стоматиту, гінгівопластика, розтин і дренаж абсцесів, 
папілектомія, видалення фібром і гіперплазних тканин, 
відкриття непрорізавшихся або частково прорізавшихся 
зубів, відкриття імплантатів, подовження клінічної коронки 
зуба, вестибулопластика; пародонтальні: лазерний кюретаж 
м’яких тканин, видалення патологічних тканин з кореневих 
кишень (деепітелізація), видалення грануляційних, 
некротичних тканин в пародонтальних кишені, зменшення 
глибини кишень, відновлення прикріплення ясен, усунення 
рухливості зуба; фотодинамічна терапія пародонтальних 
кишень; ортопедичні: терапевтичні: cтерилізація кореневих 
каналів; стерилізація каріозних порожнин і фіссур, у тому 
числі методом ФДТ, лікування надчутливих зубів і шийок 
зубів, пряме запечатування пульпи; косметичні: вибілювання 
зубів (лазерна активація складів для вибілювання).
ДеНТАльНІ РеНТгеНІвСьКІ АпАРАТИ GranUm
Дентальні рентгенівські апарати GRANUM для прицільних 
знімків випускаються в наступному виконанні: настінний, 
мобільний. переваги: Бездротовий пульт запуску апарату. 
Пульт керування з дисплеєм. Мобільний варіант в комплекті 
зі стільцем для пацієнта. Високоякісні знімки, як з плівкою, 
так і з радіовізіографом. Технічні характеристики: Напруга 
на трубці (кВ): 60KV ± 10%, Струм на трубці: 8 mA ± 20%. 
Час експозиції: 0,02-4 сек. Фокусна пляма: 0,8 мм. 
Анодний струм: 8мА. Блок стабілізації обов’язковий.

«МЕДТЕХНіКа ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14
тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com
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led.B 
автономна фотополімерна лампа Woodpecker.
- Бездротова
- Тимчасові режими 5,10,15,20 сек.
- Акумулятор 430 циклів по 10сек.
- Потужність - 850-1000 мВт/см2
- Стабільна потужність світіння навіть при низькому заряді 
акумулятора
- Мале втрата заряду при тривалому режимі очікування

UdS-e 
автономний ультразвуковий скалер Woodpecker. 
- Зйомний автоклавуємий наконечник 
- Режим скалінга 
- Режим ендо 
- Режим Періо 
- Подвійний режим подачі води 
- 8 насадок в комплекті 
- 4 файли в комплекті 
- Можливість роботи з розчинами і суспензіями за техноло-
гією «VECTOR» 

UdS-n3
Вбудований ультразвуковий скалер Woodpecker. 
- Зйомний автоклавуємий наконечник 
- Режим скалінга 
- Режим ендо 
- 6 насадок в комплекті 
- 4 файли в комплекті

UdS-l
автономний ультразвуковий скалер Woodpecker. 
- Зйомний автоклавуємий наконечник 
- Режим скалінга 
- Режим ендо 
- 6 насадок в комплекті 
- 4 файли в комплекті 

led.d 
Фотополімерна лампа Woodpecker.
-можливість роботи від мережі.
-Звичайний, м’який старт, імпульсний режими роботи
-Запам’ятовування налаштувань
-акумулятор 200 циклів по 10сек.
-мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.
-можливість роботи без акумулятора.

led.c 
автономна фотополімерна лампа Woodpecker.
- Бездротова
- Тимчасові режими 5,10,15,20 сек.
- Акумулятор 430 циклів по 10сек.
- Потужність - 850-1000 мВт/см2
- Стабільна потужність світіння навіть при низькому заряді 
акумулятора
- Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.
- Два акумулятори в комплекті (Заводська опція)
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al dente (НІмеЧЧИНА)

У співпраці з відомими зубними техніками зі всього світу фір-
ма Al Dente розробила і виготовила повну лінію високоякісних 
моделювальних восків і матеріалів для зуботехнічних лабо-
раторій. 
FleXI-dIp 
Еластичний занурювальний віск для отримання досконалих 
гладких воскових ковпачків з оптимальними властивостями 
при обрізанні та фрезеруванні. 
Висока еластичність занурювального воску робить деформу-
вання репродукції неможливим і забезпечує внаслідок цього 
високу точність вилитих коронок. 
Температура для занурювального воску становить 87°С і га-
рантує міцну стінку ковпачка товщиною прибл. 0,35-0,4 мм.
pro-mod 
Спеціально розроблений віск для моделювання мостоподіб-
них протезів та коронок, який має досконалі моделювальні 
властивості та найменшу усадку. При моделюванні даним 
воском завжди отримують ідеально гладку поверхню.
eSprIt  
Цей моделювальний віск досконало зберігає форму і при цьо-
му залишається дуже стійким до сколювань та деформацій. 
Esprit легко піддається обрізці: зберігається дуже гладка по-
верхня. Оклюзійні контакти залишаються точними після литва 
завдяки зниженій внутрішній еластичності воску.
pro-mod c 
цервікальний віск гарантує точність країв і відсутність поверх-
невого натягу.
FIXInG WaX 
з’єднувальний віск має мінімальну усадку та не деформує 
конструкцію.
pro-mod VKS 
Моделювальний віск для безметалевої кераміки. 
Має хороші моделювальні властивості, вигорає без залишку і 
не забарвлює керамічну масу.
SeKUnden
Добре склеює гіпс до гіпсу або гіпс до металу, 
не боїться води. Мінімальний час тужавлення.
Сontact marKer
Це рідина, яка містить пігмент для маркування та ідентифікації 
дефектів у коронках та вкладках. Маркер наноситься тонким 
шаром (3 мікрони), залишає слід на будь-яких матеріалах: гіп-
сі, металі, пластику. Контактний маркер наносять тільки один 
раз і його можна легко змити водою. 
СolloIdaleS GraphIt
Маркер є розчином графіту для визначення контактних пунк-
тів на металі при фрезерувальних роботах. 
deBUBBlIzer
Рідина для знежиреня та усування поверхневого натягу.
Препарат знежирює та очищує воскову модель перед залив-
кою вогнетривкої маси.

ТОВ «ДЕНТаЛіТ пЛюс», 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 12-А
тел.: (044) 440-96-95, (044) 502-68-48, (067) 249-13-39, www.dentalit.com.ua, e-mail: dentalit@ukr.net

edel-WhIte (ШвейцАРІя)

Ексклюзивний представник в Україні: ТОВ «ДЕНТаЛіТ пЛюс», 04060, м.Київ, вул. Ольжича, 35
тел.: (044) 362-12-52, (044) 594-81-26, (067) 404-56-09, 
www.edel-white.com.ua, e-mail: edelwhite@ukr.net

edel+WhIte ® - Догляд за здоров’ям та красою зубів. 
    Швейцарська високоякісна лінія продукції по догляду за  
ротовою порожниною EDEL+WHITE® .
   Розроблена провідними швейцарськими спеціалістами у 
галузі стоматології та виготовлена швейцарською всесвітньо-
відомою фірмою Scanderra GmbH .
  Продукція EDEL+WHITE ® відрізняється найвищим рівнем 
якості і відповідає найсуворішим медичним вимогам Євро-
пейського Союзу. Науково-розроблені у швейцарських лабо-
раторіях формули зубних паст EDEL+WHITE®.
зУБНА пАСТА «АКТИвНИй зАхИСТ яСеН»
Захищає і укріплює ясна. Унікальна формула пасти містить 
компоненти, що зменшують запалення ясен, зупиняють  їх 
кровоточивість, знижують підвищену чутливість емалі зуба. 
Підтримує природний баланс бактерій у ротовій порожнині і 
попереджує утворення зубного нальоту протягом 12 год.
зУБНА пАСТА «АНТИНАлІТ + вІДБІлювАННя»
Делікатно і абсолютно безпечно видаляє зубний наліт і пля-
ми з поверхні зубів (харчові барвники, наліт курця, кава, чай 
і т.д.). Зуби поступово відновлюють природну білизну і блиск 
без пошкодження емалі. Паста має низький індекс абразив-
ності, тому  ідеальна для щоденного використання.
ополІСКУвАЧ «СвІжІСТь+зАхИСТ» 
зі смаком грейпфрута і лайма
Має природну антибактеріальну та протизапальну дію завдя-
ки натуральним екстрактам грейпфрута і лайма. Позбавляє 
від неприємного запаху та захищає зуби і ясна. Містить ак-
тивні іони фтору для надійного захисту від карієсу. Не містить 
спирту та синтетичних антисептиків. Забезпечує довготрива-
лий освіжаючий ефект.
ЩІТКИ «proFI-lIne» для міжзубних проміжків(6шт.)
Щітки для чищення міжзубних проміжків та стоматологічних 
конструкцій. Найновіша розробка швейцарських стоматологів. 
Високоякісний хірургічний дріт зі спеціальним швейцарським 
покриттям. Гнучка шийка. Високоякісна щетина зі збільшеною 
кількістю щетинок. М’яка, антиковзаюча, ергономічна ручка. 
Індивідуальний ковпачок для кожної щітки.  
Довготривалі світові наукові дослідження покладені і в осно-
ву зубних щіток EDEL+WHITE®. Швейцарська компанія пропо-
нує найкращу світову щетину, останню розробку науковців у 
стоматологічній галузі. Це революційна ультратонка конусна 
щетина Konex®, діаметр якої  на кінчиках складає лише 
0,02 мм і завдяки чому вона легко проникає у найбільш не-
доступні ділянки, всесвітньо відома щетина Tynex® з ретель-
но закругленими щетинками, яка не травмує ясна, а навпаки 
дбайливо масажує їх, та  абсолютно унікальна інноваційна 
відбілююча щетина Pedex® з технологією вбудованих іонів.
Все для здоров’я Ваших зубів від швейцарських фахівців.

EDEL+WHITE ®  Бездоганна швейцарська якість.
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WaSSermann (НІмеЧЧИНА) WaSSermann (НІмеЧЧИНА)

Першокласна якість, висококваліфікований персонал і , зви-
чайно ж, «Made in Germany» – на основі цих принципів під-
приємство «Wassermann Dental-Maschinen» з моменту свого 
заснування в 1927 році стало одним із самих відомих світових 
виробників високоякісного обладнання для зуботехнічних ла-
бораторій.
ДозУвАльНІ вАгИ dSW-2 І dSW-2/4 K
Гарантоване незмінне співвідношення змішування порошку та 
рідини постійно забезпечує хорошу якість. За допомогою сис-
теми охолодження рідина весь час охолоджується до заданої 
температури. Завдяки цьому пакувальна маса може обробля-
тися у точній відповідності з рекомендаціями виробника.
Вібростолики KV-16, KV-26, KV-36 забезпечують ефективне рішення 
при будь-яких вимогах. Справжні лідери продаж – масивні, 
потужні і стійкі. 
Вакуумні змішувачі Wamix-Comfort, Wamix-Classic – інноваційна тех-
ніка та високоефективні компоненти поєднуються в одному 
вакуумному апараті для замішування, що відповідає найви-
щим вимогам. Незважаючи на компактні розміри, потужний 
мотор для замішування, що не потребує обслуговування, та 
високопотужний мотор помпи, розрахований на максимальне 
генерування вакууму до 985 мбар, бездоганне замішування 
гіпсу, формувальної маси та силікону без утворення бульба-
шок повітря. 
ТРИмеР hSS-88
Найбільш популярний тример Wassermann – неперевершена 
міцність та довговічність. З оптимізованою міцністю та надій-
ністю, залежно від мети застосування може бути оснащений 
всіма дисками, які ми постачаємо. 
ТРИмеР hSS-99
Ще більш потужний – 1200 W, з великою кількістю обертів 
та збільшеним обрізним диском. Висока кругова швидкість 
підвищує ефективність роботи. Екстра великий виріз для ро-
бочої поверхні дозволяє легко та зручно обробляти також і 
великі моделі. Висока технологічність, солідність та наш бага-
торічний досвід у виробництві гіпсових тримерів – це основа 
даної прогресивної моделі. 
мІКРомоТоРИ hSm-50 ТА hSm-40
Просто, надійно, швидко: завдяки мікромоторам HSM-50 та 
HSM-40 Ви отримуєте у своє розпорядження першокласний 
багатофункціональний інструмент для обробки всіх мате-
ріалів, що застосовуються у зуботехнічній лабораторії – від 
пластмаси до оксиду цирконію. При цьому мікромотори без-
доганні: захист від перевантаження, швидкий старт.
пІСКоСТРУмИННІ АпАРАТИ cemat nt 2/3/4
WASSERMANN постачає піскоструминні апарати на 2-3 або 4 
ємності, за допомогою яких можна провести піскоструминну 
обробку будь-яким видом піску. Нова запатентована техноло-
гія забезпечила рівномірний процес обробки, без пульсації, в 
діапазоні 0,5-6 бар. Все це відбувається без руху будь-яких 
деталей та вібрації. Новими є також електропровідні шланги, 
які виключають іскрову ерозію, що забезпечує триваліший 
термін їх експлуатації.

пАРоСТРУмИННИй АпАРАТ WaSI-Steam claSSIc
Це блискуче рішення, коли місця недостатньо, а вимоги висо-
кі. Завдяки змінному робочому тиску пари до 5 бар та темпе-
ратурою 155 oC апарат забезпечує щадне та швидке, а пере-
дусім докладне очищення всіх дрібних елементів, особливо у 
випадках великих обсягів. 
пАРоСТРУмИННИй АпАРАТ WaSI-Steam 2
Дозволяє забезпечити повний комплекс робіт очистки в ла-
бораторії. Поряд з високим тиском 6 бар та високою темпера-
тури 164 oC у процесі чистки апарат оснащений регулятором 
рівня насичення вологої пари та рівня подачі пари. Найпотуж-
ніший пароструминний апарат з представлених на ринку. 
полІмеРИзАТоР polyqUIcK
Пристрій для будь-якого виду полімеризації у воді під тиском 
і при підвищеній температурі. Час полімеризації можна вста-
новлювати до 59 годин. Максимальний тиск становить 6 бар 
та підтримується на постійному рівні завдяки зворотному кла-
пану. Необхідна температура полімеризації встановлюється у 
межах до 95 oС з п’ятьма рівнями. 
змІШУвАЧ СИлІКоНУ SIdomIX
При використанні апарата Sidomix змішування та дозування 
рідкотекучого дублюючого силікону стало подібним до дитя-
чої гри. Лише одним простим натисканням кнопки необхідні 
компоненти у пропорції 1:1 правильно дозуються та змішу-
ються – повністю автоматично, абсолютно гомогенно та без 
утворення повітряних бульбашок. 
полІРУвАльНИй АпАРАТ Wp-eX 10
Це бездоганне рішення для першокласного полірування та 
відсмоктування при мінімальній потребі місця. Разом з по-
тужним, довговічним, короткозамкненим мотором, що не по-
требує догляду, він також відрізняється потужним і безшум-
ним відсмоктуванням – і все це при компактних розмірах. 
полІРУвАльНИй АпАРАТ Wp-eX 3000
Полірувальний апарат з регулюванням числа обертів 
від 750 до 6000 об/хв. Гарантує покращені умови роботи. 
Крім того, ми оснастили полірувальний вузол потужнішим 
відсмоктувальним пристроєм. Полірувальні апарати  
WP-Ex 2000, WP-Ex 3000 і WP –Ex 10 гарантують першокласне 
полірування і за рахунок відсмоктуючого пристрою чистоту 
при обробці навіть у дуже маленькій лабораторії. 
пНевмАТИЧНИй пРеС WW-33
Надійний гідравлічний прес WW-33, який добре себе заре-
комендував. Для індивідуального пресування, яке відповідає 
особливостям матеріалу, від 1 до 3 кювет. Рівномірний робо-
чий тиск до 6 т. Сконструйований для щоденного застосування. 
УСТАНовКА Wapo-eX 
Підкупляє своєю ефективністю. За рахунок окремих камер у 
цій настільній установці можна одночасно проводити операції 
по виварюванню воску і полімеризації, розраховані з точністю 
до хвилини чи градуса.

ТОВ «ДЕНТаЛіТ пЛюс», 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 12-А
тел.: (044) 440-96-95, (044) 502-68-48, (067) 249-13-39, www.dentalit.com.ua, e-mail: dentalit@ukr.net
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S&S SСheFtner GmBh (НІмеЧЧИНА)

Протягом 25 років компанія S&S Scheftner є знаком якості 
стоматологічної продукції у Німеччині. Надійність і інновації 
характеризують всю продукцію цієї компанії.
StarBond nI 
високоякісний сплав на основі нікеля для напікання кераміки.
StarBond coS 
кобальт-хромовий склад для напікання кераміки не містить 
нікелю та берилію.
model Star S 
кобальт-хромовий склад для лиття бюгельних протезів.
Starbond Lot  припій для всіх сплавів Starbond. 
ISoGIpS claSIc
Класичний ізоляційних засіб гіпс-гіпс. Висока економічність 
препарату для забезпечення надійної ізоляції. 
ISoSIl
Універсальний препарат на основі силікону для догляду за 
кюветами, формами для дублювання, артикуляторами та ві-
бростоликами. Препарат ізолює від агресивної дії гіпсів та 
вогнетривких мас. 
hardener
Отверджувач для гіпсу. Утворює блискучу та стійку поверхню 
гіпсової моделі.
StUmpFlacK
Компенсаційні лаки для гіпсових моделей. Наноситься рівно-
мірним шаром, не стікає, швидко висихає та легко усувається.
ISoKer-FlUId
Концентрований ізоляційний засіб гіпс-кераміка. Надзвичай-
но економний, ізолює гіпс від усіх керамічних мас. Вигорає 
без залишку, не забарвлює кераміку.
ISoWachS
Ізоляційний засіб віск-віск, віск-метал, віск-гіпс. 
Має хороші ізоляційні властивості, не містить спирту, не вза-
ємодіє з моделювальними восками. 
o-Spray
Калька оклюзійна в спреї. Пропонується червоного та зелено-
го кольорів. Наноситься рівномірним шаром, не стікає, чітко 
виділяє контактні пункти.
пеНзлИК KolInSKy
Пензлик для кераміки з натурального ворсу червоної куниці. 
Дуже густий ворс, ворсинки не січуться і не розпушуються. 
Пензлики №6, №8, №10, №12 містять кульки для струшування 
рідини. 
BlacK dIamond
Полірувальна паста, що містить алмазну крихту. 
Доцільно використовувати для всіх типів стоматологічних 
сплавів та кераміки. Особливо ефективна для полірування 
переходу метал/кераміка. 
ТИглІ КеРАмІЧНІ Для лИвАРНИх мАШИН
Тиглі виготовлені з керамічної маси, яка витримує велику 
кількість плавок.

Німецька фірма ZL-Microdent представляє 
систему імплантатів zl-dUraplant ТА АТТАЧмеНИ.
Успіх всієї концепції системи Zl-DURAPLANT базується на 
застосуванні імплантатів малого діаметра з високоміцно-
го титану марки TIMEDUR. Імплантати діаметра 2,9; 3,3; 3,5; 
3,8; 4,1 мм і довжиною 9, 12, 15 мм покриті оптимізованим 
шаром оксиду титану TICER та виявляють досконалу остео-
індукцію протягом стандартного часу загоювання. Завдяки 
покриттю TICER відбувається швидше та якісніше з’єднання з 
кістковою тканиною, ніж при використанні імплантатів, які не 
мають цього покриття. TIMEDUR – це чистий титан, що підля-
гає спеціальному процесу оптимізації. Завдяки цьому новому 
процесу обробки титану його фізичні властивості порівняно 
з традиційним титаном збільшились вдвічі і лежать в основі 
міцності титанового сплаву. З TIMEDUR виготовлені не лише 
менші та тонші імплантати, але й також всі свердла, монтажні 
та хірургічні інструменти. Малий діаметр імплантатів полег-
шує оперативне втручання і лише в окремих випадках про-
водять заходи з покращення кісткового ложа. 
СИСТемИ АТАЧмеНІв фІРмИ zl-mIcrodent:
anKer-SyStem 
екстракоронарні опорні елементи статичної дії, які надійно 
фіксують знімний протез на зубах, що збереглися. Анкерна 
система ZL дозволяє виконувати цікаві та складні конструкції 
двосторонніх протезів на включені та кінцеві дефекти, а та-
кож протезування знімними мостами.
WUrzelKappen
Резилентний опорний атачмент-коренева вкладка 4000 вико-
ристовується для утримання і стабілізації знімного протеза.
roBolocK® 
екстракорональний ригельний замок з нерухомою фіксацією 
рекомендується застосовувати при виготовленні односторон-
ніх та двосторонніх консольних протезів і протезів з двома 
опорами, знімних мостовидних протезів, а також комбінова-
них протезів.
centralocK II 
екстракорональне замкове кріплення для виготовлення кон-
сольних протезів і протезів з двома опорами. Пластмасова 
вставка матриці легко регулюється та сприяє м’якому вхо-
дженню протеза на патрицю.
dUolocK® 
рекомендується застосовувати при виготовленні консольних 
протезів та протезів з двома опорами, а також знімних мос-
товидних протезів для пацієнтів з неатрофованим чи слабо-
атрофованим альвеолярним гребенем.
VentralocK® 
інтракорональне замкове кріплення – застосовується при ви-
готовленні двосторонніх протезів. Його основною перевагою 
є надзвичайно малий розмір. VENTRALOCK має гвинт у патри-
ці, яким можна легко та швидко регулювати силу  фіксації.

ТОВ «ДЕНТаЛіТ пЛюс», 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 12-А
тел.: (044) 440-96-95, (044) 502-68-48, (067) 249-13-39, www.dentalit.com.ua, e-mail: dentalit@ukr.net

zl-mIcrodent (НІмеЧЧИНА)

ТОВ «ДЕНТаЛіТ пЛюс», 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 12-А
тел.: (044) 440-96-95, (044) 502-68-48, (067) 249-13-39, www.dentalit.com.ua, e-mail: dentalit@ukr.net
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nSK (япоНІя)

НАКоНеЧНИКИ ТУРБІННІ
Pana-Max Plus
- кнопка,
- система очищення голівки,
- керамічні підшипники,
- 4-х канальний спрей,
- 350 000 - 450 000 об/хв.,
- роз’єм Midwest.
S-Max:
- голівка типу Standart,
- кнопка,
- керамічні підшипники, 
- оптика з пористого скла,
- поліпшена система очищення голівки,
- 4-х канальний спрей,
- клапан “Анти-СНІД”, 
- 380 000 - 450 000 об/хв. 

ТИТАНовІ мІКРомоТоРНІ НАКоНеЧНИКИ зІ СпРеєм
TI-25 (1:1), TI-25L (1:1) Наконечник кутовий, титановий, з 
оптикою (TI-25L) або без (TI-25), з внутрішнім спреєм, з 
кнопкою, для кутових борів, передача обертання 1:1.
Покриття duracoat.
TI-95 (1:5), TI-95L (1:5) Наконечник кутовий, титановий, 
з оптикою (TI-95L) або без (TI-95), з внутрішнім спреєм, 
з кнопкою, для турбінних борів, передача обертання 1:5. 
Покриття duracoat. Титанові ендодонтичні мікромоторні 
наконечники зі спреєм
TI-10 (16:1) Наконечник кутовий, титановий, з внутрішнім 
спреєм, з кнопкою, для кутових борів та механічних файлів, 
передача обертання 16:1.

SUrGIc Xt, SUrGIc Xt plUS
Фізіодиспенсери.
Основні характеристики:
Максимальна потужність, 
обертовий момент: 210 Вт , 50 Н/см.
Максимальна потужність насосу: 75 мл/хв.
Число програм: 10.
Швидкість двигуна: 200 - 40 000 об./хв.
Освітлення 25 000 люкс (тільки у моделі SURGIC XT PLUS).
Багатофункційна ножна педаль 
(регулювання швидкості, охолодження, напрямку хода).
Комплектація:
SURGIC XT: пристрій керування, мікродвигун з кабелем 1.8м, 
кутовий наконечник SGM-E20RI (20:1), 
педаль керування та інші аксесуари.
SURGIC XT PLUS: пристрій керування, мікродвигун з оптикою 
та кабелем 1.8м, кутовий титановий наконечник з оптикою 
TI-SG20L (20:1), педаль керування та інші аксесуари.

ТОВ «уКрМЕД ДЕНТаЛ», м. Київ, вул. Довженка, 18, тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60
e-mail: dental@ukrmed.net, www.ukrmed-dental.com

«іНпраЙД», м. Запоріжжя, тел \ факс (061) 214-97-98, 220-17-91, 098-08-66-555, 067-709-43-99, www.implife.com.ua email: implife.ukr.net

Implife (УКРАїНА)

система дентальних імплантатів
Implife Solo, Solo plus
Одноетапний однокомпонентний імплантат. Самонарізні 
імплантати кореневидної форми з основною різьбою 
перемінного профілю і трьохходовою мікрорізьбою. 
Матеріал: медичний титан. Покриття: Sla-поверхня. 
Діаметр: 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм. Довжина: 10мм, 12мм, 14мм. 
Висота ясенної частини: Solo 2,5мм, Solo Plus 4мм.  
Комплектація: подвійна стерильна упаковка – імплантат.  

Implife classic
Двохетапний імплантат з внутрішнім шестигранником.  
Самонарізні імплантати кореневидної форми з основною 
різьбою перемінного профілю і трьохходовою мікрорізьбою. 
Матеріал: медичний титан. Покриття: Sla-поверхня. 
Діаметр: 3.8мм, 4.3мм, 5.0мм. Довжина: 8мм, 10мм, 
12мм, 14мм. Комплектація: подвійна стерильна упаковка – 
імплантат, гвинт-заглушка. Єдина платформа 2,4мм для всіх 
діаметрів імплантатів системи. 

оРТопеДІя 

Всі абатменти комплектуються з титановим фіксуючим гвинтом. 
Абатменти взаємозамінні і підходять до імплантатів всіх діаметрів.
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За более подробной информацией 

обращайтесь в ооо «Компания дентек»

тел. (063) 233 55 58 

факс (044) 498 28 51

e-mail: dentek@i.ua 

 www.dentek.com.ua

Материал 
для регенерации костной ткани 

«4Bone» 
уже в продаже! 

MiS 4Bone - остеопластический 
материал синтетического происхождения, 
состоящий из синтезированных 
гидроксиаппатита (Ha) и бета-трикальция 
фосфата (β TcP)(в соотношении 60%/40%) 
взаимосвязаных между собой.

Микро- и макропористость (70%) 
способствуют легкому проникновению 
остеогенных клеток и диффузии 
биологических жидкостей между его 
частицами. 

Оптимальная морфология и 
характеристики резорбирования 4boNe 
обеспечивают достижение предсказуемых 
результатов при его применении. 

Уникальная упаковка (фильтрационный 
шприц) делает использование материала 
простым и удобным.

4boNe дает возможность имплантологу 
без труда варьировать в широком спектре 
регенеративных процедур.
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ЖУрНаЛ «стоматоЛогічНі огоЛошеННя»  ви моЖете отримУвати:

м. дніпропетровськ
КММ МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93
РЕМІЗ-дЕнТал вул. Комсомольська, 66, тел. 0562-38-85-38

м. Кривий ріг
КММ МЕдТЕХнІКа-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя

ВІТадЕнТ вул. анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42

КММ МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. Львів
РЕМІЗ-дЕнТал вул. Севастопольська, 4, тел. 032-260-28-85

м. Луцьк
КММ МЕдТЕХнІКа-11 вул. Сагайдачного, 1, тел. 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
КММ МЕдТЕХнІКа-15 вул. бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60
м. Київ

бІОдЕнТ вул. дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63

дЕнТалІТ вул. академіка Щусєва, 12-а, тел. 044-440-96-95

дЕнТЕК вул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51

ЄВРОМЕдІКОМ вул. Фрунзе, 18-д, тел. 044-502-67-26

ЄВРОСТУдІО вул. Виборзька, 92, оф. 1-а, тел. 044-221-43-51

ІнФОлайн пр-т. 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31

лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24

СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел. 044-278-41-10

ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15

ЮнІдЕнТ УКРаЇна вул. Шолуденка, тел. 044-239-47-72

УКРМЕд дЕнТал вул. довженка, 18, тел. 044-537-38-78

м. Кіровоград
КММ МЕдТЕХнІКа-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

м. херсон
КММ МЕдТЕХнІКа-4 вул. Жовтневої Революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. харків

КММ МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плеханівська, 40, тел. 057-732-81-10

МЕдТЕХнІКа дЕнТ вул. Культури, 14, тел. 057-714-01-56

ЧП дЕнТалЮКС пр. л. Свободи, 34, к. 148, тел. 057-337-74-40

м. чернівці
КММ МЕдТЕХнІКа-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. сімферополь 
КММ МЕдТЕХнІКа-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. одеса 
КММ МЕдТЕХнІКа-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07
РЕМІЗ-дЕнТал вул. Мечникова, 2/1, тел. 048-233-76-55

м. мелітополь
КММ МЕдТЕХнІКа-5 вул. байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. севастополь
КММ МЕдТЕХнІКа-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. миколаїв
КММ МЕдТЕХнІКа-12 пр-т леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. Полтава
КММ МЕдТЕХнІКа-16 вул. Фрунзе, 66, тел. 0532-61-52-23

р е д а К Ц і й Н а  П о Л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

м. Київ, метро осокорки

вул. срібнокільська, 20, тел. (044) 570-97-77

3D Діагностика
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

«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, 573-97-14, 
e-mail: info@zooble.com.ua. 
наклад-5000. друк ТОВ«новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. номер підписано до друку: 26.07.2011. 
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. 
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