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ZAAP LIHGHT

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157, тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

DENT’N CO.
Франція

- потужність світлового потоку 1000 мв/кв.см;
- довжина світлової хвилі 430 - 500 Нм;
- таймер до 10 хвилин;
- програми потужності світловогу потоку: 100%,75%, 50%, пульсуючий режим;
- живлення від електромережі  220-240В; 0,5А ; 50/60Гц;
- варіант використання - мобільний.
Може використовуватись зі всіма відбілюючими засобами, що активуються світлом.

- максимальна тривалість відбілювання - 10 хвилин;
- для відбілювання використовується холодний світловий потік.

Основні характеристики:

Примітки:

Світлодіодна лампа для  професійного відбілювання зубів. 
Призначення:

XX WHITE

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157, тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

DENT’N CO.
Франція

Склад комплекту:
- 3 банки з 35% гелем перекисю водню;
- флакон з активатором;
- рідкий ДенталДам світлового отвердіння для ізоляції ясен.

1 банка з 35% гелем перекисю водню розрахована на 3 аплікації для 1 пацієнта.

Основні характеристики:

Примітки:

Комплект матеріалів для професійного відбілювання зубів. 
Призначення:

STUDIO LIHGHT

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157, тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

DENT’N CO.
Франція

- потужність світлового потоку 650 мв/кв.см;
- довжина світлової хвилі 430 - 500 Нм;
- таймер до 15 хвилин;
- програми потужності світловогу потоку: 100%, пульсуючий режим;
- живлення від електромережі 220-240В; 0,1А ; 50/60Гц;
- варіант використання - мобільний.
Може використовуватись зі всіма відбілюючими засобами, що активуються світлом.

- максимальна тривалість відбілювання - 15 хвилин;
- для відбілювання використовується холодний світловий потік.

Основні характеристики:

Примітки:

Світлодіодна лампа для  професійного відбілювання зубів. 
Призначення:

FLEXI WHITE

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157, тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

DENT’N CO.
Франція

- потужність світлового потоку 650 мв/кв.см;
- довжина світлової хвилі 430 - 500 Нм;
- таймер до 15 хвилин;
- програми потужності світловогу потоку: 100%, пульсуючий режим;
- живлення від електромережі 220-240В; 0,1А ; 50/60Гц;
- варіанти використання: мобільний, навісний на стоматологічну установку.
Може використовуватись зі всіма відбілюючими засобами, що активуються світлом.

- комплектується в мобільному варіанті полицями, в навісному варіанті - кронштейном для навіски на штангу стома-
тологічного світильника.
- максимальна тривалість відбілювання - 15 хвилин;
- для відбілювання використовується холодний світловий потік.

Основні характеристики:

Примітки:

Світлодіодна лампа для професійного відбілювання зубів. 
Призначення:

DENTEX

Головні переваги зубів - їх анатомічна форма, колір, що не змінюється. 
З Dentex досягається узгодження у вигляді між керамічною реставрацією та штучними акриловими зубами, при їх 
комбінуванні в одного пацієнта між природніми зубами та зубами Dentex.

Зуби передні - 108 штук; Зуби бокові - 96 штук; Комплект - 28 штук; 4xКомплекта - 112 штук.

Примітки:

Форма випуску:

3-шарові, з флюоресцентним ефектом, анатомічна форма, широкий асортимент кольорів і фасонів. Відповідають 
міжнародним вимогам та нормам PN EN ISO 3336:2000 i EN ISO 7491:2000.
14 кольорів Dentex та 14 універсальних кольорів „Dentex-V”,  декілька десятків форм. 

Пластмасові штучні зуби для протезування

Основні характеристики:

Призначення:

DENTEX
Польща

УСМІШКА ПЛЮС, 79022, м. Львів, вул. Виговського, 20-б, офіс 1, тел./факс: +38(032) 241-94-10, 292-75-46, 240-17-51, 292-76-76, e-mail: smile@mail.lviv.ua, usmishka@lviv.farlep.net

RITTER AMERICA

Базова комплектація Exellence (нижня подача інструментів). 
Базова комплектація Superior (верхня подача інструментів). 
Базова комплектація Ultimat (нижня подача інструментів).

Примітки:

Блок лікаря: Інструментальна секція для 6-ти інструментів (Ultimate); 4-рьох інструментів (Excellence); 5-ти  інстру-
ментів (Superior); 3 пневмовиходи з незалежним регулюванням робочого тиску, охолоджуючої води та повітря; 
негатоскоп; автоматична фіксація; панель управління для інструментів, плювальниці та світильника; педаль з функці-
ями регулювання інтенсивності роботи інструментів, подачі води та продувка. 
Блок асистента: інструментальна секція для 4-х інструментів; водяний слиновідсмоктувач та повітряний пилосос; па-
нель управління кріслом на плечі асистента; 
Гідроблок(Ultimat стаціонарний):  3-функційний шприц (Ultimate); система чистої води; підігрів води. 
Освітлення: світильник (двопозиційний).
Крісло пацієнта: подвійний артикулярний підголівник; лівий підлокітник; багатофункційна ножна педаль.

Базова комплектація:

RITTER
Німеччина

УСМІШКА ПЛЮС, 79022, м. Львів, вул. Виговського, 20-б, офіс 1, тел./факс: +38(032) 241-94-10, 292-75-46, 240-17-51, 292-76-76, e-mail: smile@mail.lviv.ua, usmishka@lviv.farlep.net

Цілий спектр рішень

Професійні кваліфіковані поради

8000 продуктів:
г і п с и ,  в о с к и ,  с п л а в и ,
п а к у в а л ь н і  м а с и ,  п л а с т м а с и ,
ф р е з и ,  а т а ч м е н и ,  з а м к и ,  о б л а д н а н н я

Переконайся — Bredent assitance в Україні

Телефонуй   

►8 - 0 6 7 - 3 1 - 3 3 3 - 7 1

Жива робота - живе рішення

УСМІШКА ПЛЮС, 79022, м. Львів, вул. Виговського, 20-б, офіс 1 
тел./факс: +38(032) 241-94-10, 292-75-46, 240-17-51, 292-76-76
 e-mail: smile@mail.lviv.ua, usmishka@lviv.farlep.net

УСМІШКА ПЛЮС, 79022, м. Львів, вул. Виговського, 20-б, офіс 1
тел./факс: +38(032) 241-94-10, 292-75-46, 240-17-51, 292-76-76, 
e-mail: smile@mail.lviv.ua, usmishka@lviv.farlep.net

Muller-Omicron (Germany) — 
лідер відбиткових мас на сучасному стоматологічному ринку.

Alphasil — 
С-силіконова маса - альтернатива поліефірним масам.

Має весь спектр відбиткових мас — (С-силікони, 
А-силікони, матеріали для реєстрації прикусу, апара-
ти для змішування відбиткових мас).
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BASIS

Упаковка: порошок – 1кг або 3кг; 
рідина – 1000 мл або 17 л.

Форма випуску:

Висока міцність і стійкість до дії навколишнього середовища. 
Basis дозволяє створювати високо-естетичні протези шляхом гарячої полімеризації без усадки і виникнення бульбашок. 
Кольори: світло-рожевий, рожевий, темно-рожевий, рожевий з прожилками, прозорий. 

Пластмаса гарячої полімеризації для базисів протезів.

Основні характеристики:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

BASIS QUICK

Упаковка:
порошок – 1кг;
рідина – 500 мл.

Форма випуску:

Кольори: світло-рожевий, рожевий, рожевий з прожилками. 

Досить занурити BASIS QUICK в киплячу воду і вже через 15 хвилин пластмаса повністю полімеризується. 
Покращене перенесення кольорів і збільшена міцність базису за рахунок структуризації різних за розміром час-
тинок полімеру. Чудова адаптація через короткий час з мінімальною усадкою.

Пластмаса швидкої гарячої полімеризації для базисів протезів.

Основні характеристики:

Примітки:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

BASIS MC

Упаковка:
порошок – 1кг; рідина – 500 мл.

Форма випуску:

Готовність до подальшої обробки за короткий час (3 хвилини при потужності мікрохвиль 500 Вт).
Полімеризація відбувається в звичайній мікрохвильовій печі.
Кольори: світло-рожевий, рожевий, рожевий з прожилками. 

Пластмаса мікрохвильової полімеризації для базисів протезів.

Основні характеристики:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

RE-FINE BRIGHT

Упаковка: 
набір (порошок 250 г, рідина 260 мл),
порошок 250 г, рідина 260 мл.

Форма випуску:

Стійкість кольору, збереження необхідного ступеня прозорості при полімеризації. 
Високий рівень міцності; поєднання великих і дрібних частинок полімеру підсилює ті, що зв’язують і інші механічні 
якості пластмаси. 
Зручність в обробці: пластмаса не прилипає до інструментів, не накручується на фрези і бори при обробці. 
Кольори: прозорий, рожевий, рожевий з прожилками. 

Моделювальна акрилова пластмаса холодної полімеризації.

Основні характеристики:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

BASING RESIN

Упаковка:
набір (порошок 1кг, рідина 500 мл.), порошок 1 кг, рідина 500 мл.

Форма випуску:

Нелипка пластмаса, що дозволяє моделювати, за бажанням, шпателем або пальцями. 
Простота в обробці після полімеризації. 
Склад з ультрадрібних частинок полімеру гарантує прекрасні результати при шліфовці і поліровці. 
Колір: 
блакитний, рожевий. 

Пластмаса миттєвої полімеризації для виготовлення індивідуальних зліпочних ложок і заготовок для базису.

Основні характеристики:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

PATTERN BRIGHT

Застосовується для моделювання бюгелей, пластин, кламмерів, телескопічних коронок, мостів, моделювання при ро-
боті з імплантантами, виготовлення культевих вкладок. 
Низький ступінь усадки при полімеризації (0,72%) – для найбільш точного моделювання. 
Час твердіння – 3 хв. 20 сек. 
Оптимальний ступінь в’язкості забезпечує простоту моделювання пензликом. 
Практично не залишає осаду при випалюванні. 
Твердість пластмаси сприяє збереженню будь-яких форм без змін. 
Пластмаса може наноситися прямо на гіпсову модель.

Самотвердіюча акрилова пластмаса для моделювання.

Основні характеристики:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

SCANNING RESIN

Використовуючи Scanning Resin CT3000, стає простіше накреслити проект для імплантата, тому що він має ту ж 
контрастність в рентгенівських променях, що і емаль зуба, тобто Ви, можете легко створити зображення верхньої 
структури імплантата після отримання рентгенівського знімка.
Ви можете помістити імплантат на стадії фази проектування.
Ви можете також використовувати діагностичний стент (пристрій для реконструкції просвіту органів – коротких 
вузьких металевих трубок з отворами, що вставляються в кровоносну судину для запобігання блокуванню його 
просвіту) як хірургічний стент.

Рентгеноконтрастна пластмаса для діагностики при протезуванні імплантатами.

Основні характеристики:

Призначення:

YAMAHACHI DENTAL MFG
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua, www.fixtrade.com.ua

ORTHO BRIGHT COLOR

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, www.fixtrade.com.ua 
тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Пластмаса холодної полімеризації для 
ортодонтичних апаратів і шин, кольорова.

Пластмаса холодної полімеризації для ортодон-
тичних апаратів і шин.

Використовується для всіх видів шин, ортодонтичних
апаратів і тимчасових зубних протезів. 
Колір: прозорий, червоний, синій, помаранчевий, зелений.

Використовується для всіх видів шин, ортодонтичних
апаратів і тимчасових зубних протезів. 
Колір: прозорий, рожевий. 

Упаковка: 
набір (порошок 5 х 50 г, рідина 70мл), 
порошок 250 г, рідина 70 мл.

Упаковка: 
набір (порошок 100 г, рідина 70 мл), 
порошок 100 г, рідина 70мл.

Призначення: Призначення:

Основні характеристики: Основні характеристики:

Форма випуску:
Форма випуску:

YAMAHACHI DENTAL 
MFG, Японія

ORTHO BRIGHT

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, www.fixtrade.com.ua 
тел./факс: (056) 370-95-59, (0562) 32-31-30, 35-74-12, e-mail: info@fixtrade.com.ua

YAMAHACHI DENTAL 
MFG, Японія
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«ЦЕЛИТЕЛЬ» - АНТИСЕПТИЧНИЙ

«АРОМАТ», 61004, м. Харків, вул. Примакова, 46
Тел/факс.: (057) 733-19-87, 733-19-41, e-mail: aromat@aromat.com.ua, www.aromat.com.ua

Фтористий натрій і ПВМ/МА сополімер, а також комплекс екстрактів ромашки та липи, що нейтралізують дію хво-
роботворних бактерій після проведення стоматологічних процедур, сприяють зменшенню кровоточивості ясен, утво-
рення зубного нальоту та ризику виникнення карієсу, надовго освіжають подих.

Дезодорант-ополіскувач для профілактики запалень і дезодорування порожнини рота.

Склад і властивості:

Призначення:

АРОМАТ
Україна

«ЦЕЛИТЕЛЬ» - ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ

«АРОМАТ», 61004, м. Харків, вул. Примакова, 46
Тел/факс.: (057) 733-19-87, 733-19-41, e-mail: aromat@aromat.com.ua, www.aromat.com.ua

Дезодоранти-ополіскувачі схвалені МОЗ України та Асоціацією стоматологів України. 
Сертифікат відповідності, виданий «Центром профілактичної стоматології «Профідент» (м. Москва, РФ), санітарно-
епідеміологічниийи висновок Департаменту Федеральної Служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добро-
буту людини (м. Москва, РФ). 
Рекомендовані кафедрою терапевтичної стоматології Харківського Національного Медичного Університету до засто-
сування з метою профілактики.

Дезодоранти-ополіскувачі схвалені МОЗ України та Асоціацією стоматологів України. 
Сертифікат відповідності, виданий «Центром профілактичної стоматології «Профідент» (м. Москва, РФ), санітарно-
епідеміологічниийи висновок Департаменту Федеральної Служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добро-
буту людини (м. Москва, РФ). 
Рекомендовані кафедрою терапевтичної стоматології Харківського Національного Медичного Університету до засто-
сування з метою профілактики.

Дезодоранти-ополіскувачі схвалені МОЗ України та Асоціацією стоматологів України. 
Сертифікат відповідності, виданий «Центром профілактичної стоматології «Профідент» (м. Москва, РФ), санітарно-
епідеміологічниийи висновок Департаменту Федеральної Служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добро-
буту людини (м. Москва, РФ). 
Рекомендовані кафедрою терапевтичної стоматології Харківського Національного Медичного Університету до засто-
сування з метою профілактики.

Дезодоранти-ополіскувачі схвалені МОЗ України та Асоціацією стоматологів України. 
Сертифікат відповідності, виданий «Центром профілактичної стоматології «Профідент» (м. Москва, РФ), санітарно-
епідеміологічниийи висновок Департаменту Федеральної Служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добро-
буту людини (м. Москва, РФ). 
Рекомендовані кафедрою терапевтичної стоматології Харківського Національного Медичного Університету до засто-
сування з метою профілактики.

Примітки:

Примітки:

Примітки:

Примітки:

Триклозан і ПВМ/МА сополімер, а також комплекс екстрактів шалфея, бадана та липи, що сприяють забезпеченню 
мінералізації тканин зубів, укріпленню емалі, попереджують утворення зубного нальоту та ризик виникнення карієсу, 
надовго освіжають подих.

Дезодорант-ополіскувач для профілактики карієсу, запалень і дезодорування порожнини рота.

Склад і властивості:

Призначення:

АРОМАТ
Україна

«ЦЕЛИТЕЛЬ» - ВІДБІЛЮЮЧИЙ

«АРОМАТ», 61004, м. Харків, вул. Примакова, 46
Тел/факс.: (057) 733-19-87, 733-19-41, e-mail: aromat@aromat.com.ua, www.aromat.com.ua

Полівінілпіролідон, цитрат натрію і триклозан, які забезпечують комплексний захист від затемнення зубної емалі 
та бактерій, що викликають карієс і запалення ясен. Тонізуюча дія ромашки, шалфея та липи доповнюють цілющий 
вплив на тканини порожнини рота. Оригінальний смак м’яти надає тривале відчуття свіжості.

Дезодорант-ополіскувач для підтримання здорової білизни зубів.

Склад і властивості:

Призначення:

АРОМАТ
Україна

«ЦЕЛИТЕЛЬ» - ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ

«АРОМАТ», 61004, м. Харків, вул. Примакова, 46
Тел/факс.: (057) 733-19-87, 733-19-41, e-mail: aromat@aromat.com.ua, www.aromat.com.ua

Алантоін і ПВМ/МА сополімер, а також комплекс екстрактів бадана, розмарина та ромашки, що сприяють зменшен-
ню кровоточивості ясен, знімають запалення ясен, надовго освіжають подих.

Дезодорант-ополіскувач для профілактики захворювань пародонта та дезодорування порожнини рота.

Склад і властивості:

Призначення:

АРОМАТ
Україна

Без синус-імплантат стабілізатора 
необхідний 2-кроковий синус-ліфт.  

6-9 місяців триває заповнення кіст-
ковою тканиною місця майбутнього роз-
ташування імплантатів.

SIS-SYSTEM

У випадку, якщо товщина альвео-
лярної ділянки щелепної кістки є мен-
шою, ніж 3 мм, виникає ризик відхилення 
імплантатів із початкового положення в 
синус.

При використанні синус-імплантат 
стабілізатора стає можливим одно-
крокове виконання синус-ліфта.  

Імплантати закріплюються за допо-
могою SIS і таким чином вдається запо-
бігти відхиленню в синус. 

Додатково SIS може бути закріпле-
ний за допомогою MONDEAL мікрогвин-
тів ARCS-системи.

Sinus Implantat Stabilisator від 
Mondeal, Німеччина –  революційне 
вирішення проблем стабілізації 
імплантатів різних систем.

SIS синус-імплантат стабілізатор, стандартний

SIS синус-імплантат стабілізатор, вигнутий 

ТзОВ "Прем'єр Дентал"
79000, Україна, м. Львів
Грабовського, 11, корп. 5
тел.: (032) 297 63 65
           (032) 261 43 03

premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua

Магазин
вул. Ніжинська, 10
79010, Львів
тел.: (032) 297 63 64
           (032) 260 23 63

∅ 3,3
∅ 3,6

8

8

10

10

∅ 3,3
∅ 3,6

БРІЛЛІАНТ

ТОВ «Гігієна-Мед Стерил» 04214 м.Київ, Оболонський просп., 34-а, тел.: (044) 428-02-31, 8 (067) 788-28-67, 8 (067) 500-55-37, факс (044) 412-51-20
e-mail: gigienamedsteril@ukr.net, www.gigienamedsteril.com.ua

Новинки на ринку України. Ефективні, економічні деззасоби нового покоління, якими 
вже користуються більше 1000 стоматологів:
– «Брілліантовий рай» (9% ЧАС) для дезінфекції поверхонь та дезінфекції стоматологічних інструментів, суміще-
ної з передстерилізаційним очищенням;
– «Брілліантовий міг» (80% натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти, 45% активного 
хлору) – таблетки по 1,0г № 1000 для дезінфекції поверхонь та стоматологічних інструментів.

Примітки:

Засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції стоматологічних інструментів, суміщеної з передстерилізаційним очи-
щенням (щипці, елеватори, шприци, дзеркала, фрези, бори тощо) та стерилізації стоматологічних інструментів 
0,8% ГА; 0,9% ЧАС. 

Брілліант - універсальний засіб для дезінфекції. Один із самих ефективних, економічних деззасобів нового поко-
ління. З ним працює більше 5000 стоматологів України та Росії, які цінують свою працю, бережуть інструменти та 
здоров’я пацієнтів.
Основні характеристики:

Призначення:

ГІГІЄНА-МЕД
Росія

Муфельна піч.

Зовнішні розміри, см, ШхВхГ: 40х48х40 ~ 54х70х69.
Розміри камери, см, ШхВхГ: 15х10х17 ~ 25х22х40.
Об`єм камери, л: 2,6 ~ 22.
Максимальна температура: 1100 °С ~ 1150 °С.
Час нагрівання: 60 хв./900°С – 90 хв./1050°С.
Напруга: 230V,АС.  Потужність: 1,6 ~ 7 kW.
Термоелемент: KM=PtRh-Pt, KM-N=NiCr-Ni.
Вага: 32 ~ 119 кг.

1-програмна  муфельна піч. Настроюється час литва, температура (час ввімкнення  печі  вираховується автоматично). 
Підключення витяжки, та витяжного ковпака. Акустичний та оптичний сигнал після закінчення програми та  у випадку 
помилки. 4-стороннє нагрівання камери. Спіралі закритого типу. Гарантія: два роки.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 8-050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

KM1, SLM1, GLM1, BLM1, TLM1, XLM1

MIHM-VOGT
Німеччина
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Продукцию эксклюзивно в Украине представляет компания «МАСТЕР-ДЕНТ»
01133, Украина, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А». 
Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, www.masterdent.com.ua
Официальный представитель в Харькове и Харьковской области
"ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС", 61022, Украина, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65, e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; е-mail: stomatkm@utel.net.ua

«МАСТЕР-ДЕНТ»

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пьезоэлектрические скалеры и насадки,

внутриротовые пескоструйные аппараты

и профилактические порошки

Франция

м. Харків, вул. Воробйова, 5 
тел.: +38 (057) 754-58-68, 752-58-02, 752-58-04, +38 (067) 579-29-52

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 
«ПАЛЛАДА ПЛЮС»
Україна

Безкаркасна кераміка, 
кераміка на оксиді цирконію, 
кераміка на золото-платиновому сплаві, 
кераміка на срібно-паладієвому сплаві,
кераміка на кобальт-хромовому сплаві, 

бюгельні протези з атачменами Servo-dental, 
бюгельні протези з атачменами «Мікродент», 
бюгельні протези з атачменами Bredent, 
бюгельні протези з атачменами MK-1 “Dental attachment”, 
усі види ортопедичних робіт на імплантатах, знімні протези.

Лабораторія має ліцензію Міністерства фінансів України № 052946 на роботу з дорогоцінними металами.
Під час виготовлення керамічних протезів використовуються виключно керамічні маси провідних фірм-виробників 
Ivoclar Vivadent (IPS E.Max, Empress Estetic), Vita (Vita VM 7, Vita VM 9, Vita VM 13), Degudent (ducera, duceragold, 
cercon ceram kiss). 

Види робіт:

Примітки:

м. Харків
Місце знаходження:

DENTAL MASTER
Ізраїль

ALPHA BIO

Система дентальних імплантів

Легке введення, що контролюється.
Абсолютний контроль напрямку введення.
Чудова первинна стійкість.

Подвійна різьба.
Тонке апікальне свердло.
Самосвердління та самонарізування.
Варіабельний дизайн.

Гарантований клінічний успіх.
Відсутність кортикальної резорбції.
Безкомпромісна естетика.

В комплект постачання входить гвинт-заглушка. Всі супраструктури постачаються з фіксаційним титановим гвинтом.

Конічної форми. 
Матеріал: титан.
Діаметри: 2,9; 3,3; 3,75;4,2; 5,0; 6,0 мм.
Довжина: 6,0; 8,0; 10,0; 11,5; 13,0;16,0 мм.

Призначення:

Примітки:

Комплектація:

Основні характеристики:

«ІНФОЛАЙН», 03039 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 46А, тел.: 8 (044) 501-12-31, тел./факс: 8 (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com

ALPHA BIO
Ізраїль

System®

Бори для препарування під металокераміку.

Відсутність вібрації, виготовляється з цільного куска невідцентрованого подрібнено-
го карбіду, що в поєднанні з дизайном шийки бору дає в результаті самий міцний 
ріжучий інструмент. Відповідає стандартам ISO. 

Матеріал: карбід вольфраму з напиленням нітриту титану.
Тип хвостовика: турбінний (FG).
Більше 20 видів різних форм та розмірів.
Стерилізація: автоклавування.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

«ІНФОЛАЙН», 03039 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 46А, тел.: 8 (044) 501-12-31, тел./факс: 8 (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com

GW ULTRA ЗОЛОТА СЕРІЯ

SS WHITE
США

Програмне забезпечення для стоматології (тривимірні анімаційні презентації)

Ви зможете максимально точно та доступно донести пацієнту інформацію про стан 
його здоров’я та наглядно пояснити процес і алгоритм лікування. Спеціалізоване 
програмне забезпечення, призначене для підвищення ефективності консультації па-
цієнтів, створене на основі засобів інформатики.

Різноманітні анімаційні та графічні презентації (більше 250 анімаційних моделей, 
що постійно оновлюються). Супроводжуються короткими коментарями.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

«ІНФОЛАЙН», 03039 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 46А, тел.: 8 (044) 501-12-31, тел./факс: 8 (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com

DENTAL MASTER
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Эксклюзивный представитель фирмы «W&H» в Украине
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литера «А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, http://www.masterdent.com.ua

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; е-mail: stomatkm@utel.net.ua

Австрия

«МАСТЕР-ДЕНТ»

Наборы инструментов для конкретных видов работ – разработка ведущих коллективов ряда 
европейских стран и специалистов с мировым именем. Каждый набор – методика работы, 

которая прошла клинические испытания в ведущих клиниках Европы.
Уникальная система напильников и штрипс  EVA System – самая щадящая технология 

контролируемой обработки зубов в Ваших руках!
Уникальная износостойкость – год работы без проблем при правильной эксплуатации!

Уникальные инновационные технологии – антибликовое покрытие инструмента Antireflex, боры 
с кончиком повышенной износостойкости Punto Negro, калиброванное алмазное покрытие, 

боры с зернистостью 4 и 8 микрон.

Алмазный инструмент «Intensiv» - с любовью к стоматологу!

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ 
ГРАМОТНО? 

Обрати внимание на алмазный инструмент фирмы «Intensiv SA» (Швейцария).

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ?

Алмазный инструмент фирмы «Intensiv SA» (Швейцария).

Cветодиодные фотополимерные лампы «Bluedent» (Болгария). 

Микромоторные приставки «Мультибор» для врачей и зубных техников. 

Программное обеспечение для стоматологии: МПК «Денталика».

Первый Украинский стоматологический Web-сервер «Укрдентал».

Разработка и изготовление стоматологической сувенирной и рекламной продукции.

Фирма “Сервис-Центр” ООО, Украина, 65125, г. Одесса, ул. Базарная, д. 52
Тел. (048) 728-10-06, факс (0482) 37-33-61, e-mail: work@ukrdental.com, http://www.ukrdental.com

Преимущества инструмента «INTENSIV»
► уникальная технология нанесения и фиксации алмаза в инструменте!
► использование эффекта самоочищения инструмента!
► используется только натуральная алмазная калиброванная крошка!
► абсолютная центровка инструмента!
► вся продукция аттестована  знаком "Swiss Quality"!
► наборы инструментов и методики работы с ними разработаны 
ведущими специалистами ряда стоматологических университетов 
Швейцарии, Германии, Италии, Испании, Франции и Великобритании.
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Блок лікаря:
• вихід під турбіну зі світлом
• вихід під турбіну без світла
• модуль з електричним мікромотором нового покоління CASTELLINI  BRUSHLESS  (безколекторний, з 
функціями ендодонтії та імплантології, можливістю доукомплектації апекс-локатором, подача води, 
підсвітка, велика потужність)
• модуль пістолета THREE STERIL 3-функціональний (вода, повітря, спрей)
• модуль п’єзоелектричного скалера PIEZOSTERIL 5 з наконечником, 4 насадками, фіксатором насадок, 
ключем та коробкою - все автоклавується - та можливістю доукомплектації скалером для п’єзохірургії
• система автодіагностики з швидкою початковою перевіркою
• багатофункціональна панель управління під мембраною SOFT SWITCH на блоці лікаря з управлінням 
положень крісла, режимами роботи світильника, негатоскопом, з екраном LCD (рідкокристалічним) з 
підсвіткою та управлінням до 5 інструментів на столику лікаря
• столик із двома знімними лотками для інструментів; знімні ручки для лікарського столика, що 
автоклавуються, фіксатори інструментів знімні, що також автоклавуються
• можливість програмувати  та зберігати в пам’яті параметри для кожного окремого динамічного 
інструменту до 3 робочих настройок для 2-ох різних лікарів
• автоматична зупинка рухів крісла при будь-якому обраному інструменті
• система попередження протизастою спрея
• антитракціонна система NS

Гідрогрупа:
• гідрогрупа з керамічним поверхневим покриттям, знімними керамічною плювальницею, що 
автоклавується, з діапазоном обертання: 90° від пацієнта та 15° у напрямку до пацієнта -автоматична 
система стерилізації/дезінфекції водних магістралей установки та інструментів; час промивання може 
обиратися в залежності від очікуваного результату (2, 5,10 хв.), а також нічний цикл
• система швидкої промивки водних магістралей установки тією самою рідиною, яка обрана для спрею
• система чистої води
• антистагнаціонна система, що забезпечує повну відсутність застою в водних магістралях спрею
• ААС - активне антибактеріальне покриття поверхонь установки
• хірургічний безтіньовий світильник холодного світла LUNA з 2 рівнями інтенсивності (20.000 lux) та 
регулюванням положення в 3 площинах 360°
• багатофункціональна ножна педаль
• AUTOSTERIL - автоматична система стерилізації/дезінфекції водних магістралей установки та 
інструментів (патент CASTELLINI )

Блок асистента:
• модуль пістолета THREE STERIL 3-функціональний (вода, повітря, спрей)
• панель управління під мембраною SOFT SWITCH з контролем за подачею води у 
стакан та плювальницю, з управлінням положеннями крісла
• система затримки вакуума - автоматична затримка відсмоктування для 
осушування магістралей
• канюлі та трубки відсмоктування (пилосос, слиновідсмоктувач), які можна 
роз’єднувати та термодезинфікувати

• нове ергономічне крісло пацієнта DAMA з 4 програмованими положеннями, з 
антибактеріальною обшивкою, позицією Тренделенбурга
Ультразвуковий п’єзохірургічний наконечник SURGISON або (на вибір)
Апекс-локатор з наконечником для ендодонтії 16:1
Система відсмоктування тип "L" мокрого типу для однієї установки

C A S T E L L I N I  D U O
(верхній підвід інструментів з артикуляційним підголовником)

Україна, 01001 Київ, вул. Хрещатик, 44-В
тел. +38 (044) 234 43 00, факс +38 (044) 234 22 79
www.ipst.com.ua  ipst@ipst.com.ua

Блок лікаря:
• вихід під турбіну з світлом
• вихід під турбіну без світла
• модуль з електричним мікромотором нового покоління CASTELLINI  BRUSH-
LESS  (безколекторний, з функціями ендодонтії та можливістю доукомплектації 
апекс-локатором,  подача води, підсвітка, велика потужність)
• модуль пістолета THREE STERIL 3-функціональний (вода,повітря,спрей)
• модуль з п'єзоелектричним скалером CASTELLINI PIEZOSTERIL 5 
(ендофункція, 4 насадки)
• панель управління на блоці лікаря з керуванням положеннями крісла, 
режимами роботи світильника та негатоскопом
• столик із двома знімними лотками для інструментів, що автоклавуються

Блок асистента:
• модуль пістолета THREE STERIL 3-функціональний (вода, повітря, спрей)
• канюлі та шланги системи відсмоктування (пилосос, слиновідсмоктувач)
• VDS - автоматична система контролю ліній відсмоктування
Гідрогрупа:
• гідрогрупа з верхньою панеллю зі сталі, покритою емаллю та фарфором з 
діапазоном обертання: 85° від пацієнта та 15° у напрямку до пацієнта 
• AUTOSTERIL - напівавтоматична система стерилізації/дезінфекції водних 
магістралей установки та інструментів (патент CASTELLINI )
• cистема відсмоктування тип "L" мокрого типу для однієї установки 

ААС - активне антибактеріальне покриття поверхонь установки
Хірургічний безтіньовий світильник холодного світла LUNA з 2 рівнями 
інтенсивності (20.000 lux) та регулюванням положення в 3 площинах
Нове ергономічне крісло пацієнта DAMA з 4 програмованими положеннями, з 
антибактеріальною обшивкою, позицією Тренделенбурга
Багатофункціональна ножна педаль (регулювання інтенсивності світла лампи, 
положень крісла, контроль роботи інструментів, продувка)

CASTELLINI EVO 5
(верхній підвід інструментів 
з артикуляційним підголовником)

19590 € Спеціальна пропозиція!  
(дійсна до 31.08.08)

14790 € Спеціальна пропозиція!  
(дійсна до 31.08.08)

Цiна 25580 €

Цiна 20365 €

В ПОДАРУНОК 

НАКОНЕЧНИК ТУРБІННИЙ CASTELLINI  

З ФІБРООПТИКОЮ 

ВАРТІСТЮ 720 €
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

«МАСТЕР-ДЕНТ», Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литера «А», 

тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21,  

www.masterdent.com.ua, e-mail: info@masterdent.com.ua

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
МОЙКИ

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ РУЛОНЫ 
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПАКЕТЫ 
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОКЛАВЫ 
КЛАССА "N" И "S" 

СИСТЕМЫ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ

КОНЦЕПЦИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ ОТ «EURONDA» (Италия)
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м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Италия

Austomat D4 
Высококачественная печь для обжига керамики. Есть 
возможность программирования всех параметров 
и сохранения в памяти до 200 программ. Имеет 
большой цветной дисплей. Макс. температура обжига 
1200 °С. Уникальный микролифт обеспечивает 
безвибрационное поднятие- опускание тигля. Имеет 
RS232 компьютерный интерфейс. Параметры: 
220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, габариты 612х380х340мм, 
вес 17.5кг. В комплекте с вакуумным насосом.  

Austomat D4 press
Высококачественная печь для обжига пресс-
керамики. Есть возможность программирования всех 
параметров и сохранения в памяти до 100 программ. 
Макс. температура обжига 1200 °С. Уникальный 
микролифт обеспечивает безвибрационное поднятие- 
опускание тигля. Имеет RS232 компьютерный 
интерфейс. Параметры: 220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, 
габариты 623х380х340 мм, вес 25 кг. В комплекте с 
вакуумным насосом.  

20 000 грн.

57 200 грн. 69 200 грн.

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Европейское качество за разумные деньги

Качество, доказанное временем!!!
MELAtronik® 23 
Автоклав напівавтоматичний з 
вмонтованим парогенератором. 
Робочий об’єм 19 л. (розмір каме-

ри Ш23х45 см). Зовнішні розміри 
55х51х38 см. Має 2 програми: 

2 bar/134 °C/25-45 хв. – для інстру-
менту (максимальне завантаження 4 кг); 1 bar/121°C/35-45 хв. 
– для текстилю / гуми (максимальне завантаження: не упакова-
них або в папері 0,5 кг; в контейнері 0,3 кг). Для завантаження 
предметів використовуються 5 лотків (42х19х2). Вага 30 кг. Елек-
трична мережа: 230 В / 50-60 Гц. Використання потужності 2000  
Вт. Об’єм резервуара для води 3 літра.

Euroklav® 23V-S 
Автоклав автоматичний. Має вмонтований парогенератор і 
вакуумну помпу, яка створює вакуум на початку і в кінці циклу 
стерилізації. Робочий об’єм 22,6 л. (розмір камери Ш25х45 см). 
Зовнішні розміри 66х42,5х48,5 см. Передбачена автома-
тизована подача води і попередній підігрів. Виконує 4 про-
грами для стерилізації: Швидка програма (для не упако-
ваних предметів); Універсальна програма (для упакованих 
предметів); М’яка програма (для текстилю / гуми); Пріон – про-
грама для змішаного типу стерилізації (упаковані, не упаковані). 
Макс. завантаження (з лотками): інструмент – 4 кг; текстиль / гума – 1 кг. Для за-
вантаження інструменту є стелаж на 6 лотків (42х19х2). Вага 43 кг. Електрична мережа 
220/230 В / 50-60 Гц. Потужність 3000 Вт. Об’єм резервуара для води 6-7 літрів.

18 400 грн.
28 800 грн.

МЕРСЕДЕС В ВАШИХ РУКАХ

СС4 – зуботехнический 
фрезерный станок “Cucciolo”
– фрезеровочный микромотор (100Вт, 1000 – 

30000 об/мин.) на пантографическом плече, 
закреплённый на штативе со станиной;

– электронный блок управления 
микромотором с плавной регулировкой 
оборотов, реверсом и цифровым табло 
числа оборотов.

– МС – рабочий столик с механическим 
креплением к станине.

– М1 – воздушная система с редуктором.
– М2 – галогеновая лампочка подсветки (24В)
– МР5 – параллелометрический модуль с 

двумя поворотными плечами.
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Лидер продаж в Украине 
– стоматологические 

установки Granum 
от 14 440 грн.

Chiromega 654С 
(DUET)

61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: 8 (057) 714-01-56, 714-01-31
medtech@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Стоматологические установки 
Chiromega (Словакия) 

от 36 200 грн.

7 600
грн.

Производительность – 125 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

5 600
грн.

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

2 990 
грн.

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

3 990
грн.
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J100:

- полностью автоматизированная

- 30 программ

- работает со всеми типами 

термопластических материалов

- отсутствует перерасход материала

- не требует физических усилий

- жидкокристаллический дисплей

- возможность изготовления 2 полных 

съемных протезов одновременно

- проста в обслуживании

АОЗТ «ДЕНТА-3»
г. Киев, ул. Олеговская, 36
тел.: 8 (039) 200-18-72
           8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46
e-mail: denta3@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 

ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ОБУЧЕНИЕ

Информация по телефону: 8 (044) 36-103-46

(San Marino)

D-ТЕС АВ представляет светильник нового поколения DENТА,
который является новой разработкой профессионального  освещения для 
стоматологии с направленным и потолочным светом. Последняя новинка от 
D-TEC – модель Скай Блу – представляет собой оригинальное сочетание 2 ламп 
дневного направленного света (цветовая температура 6500 град. K RA 85) и 1 
голубой с потолочным освещением. Эта сбалансированная композиция дает 
удивительный антистрессовый эффект, который так необходим и стоматологу, 
и пациенту во время стоматологического приема. Высокая интенсивность 
освещения. Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение. 
Оптимальный дневной свет для определения цвета – лампы Т5 дневного света.
Технические характеристики DENТА: 
Материал: прессованный алюминиевый профиль.
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047).
Освещенность: 4000 lux/ 1,2 m.
Цветовая температура: 6500К RА85.
Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет.
Размеры: длина - 1355 мм, ширина - 700 мм, толщина - 55 мм. 
Вес: 11 кг.
Классификация ослепления: ВК00.
Классификация защищенности: IР20.

Общая информация DENТА«D-TEC ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАБОТАТЬ В КАНАЛАХ БЕЗ 

НАПРЯЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ. 

ЭТО ВАЖНО, КОГДА 

ПОЛЬЗУЕШЬСЯ КОНТАКТНЫМИ 

ЛИНЗАМИ – НЕ ПЕРЕСЫХАЕТ 

СЛИЗИСТАЯ ГЛАЗ».
Елена Говорадло

Клиника "Харизма"г.Киев
Специализация – эндодонтия.

Мягкое препарирование 
без сверления

99% случаев без анестезии

Отсутствует звук 
работающей бормашины

Можно препарировать 
даже вверх ногами

Можно улыбаться, 
подмигивать врачу, стонать 
от удовольствия

 
 

 

 
 

 

Сверление зубов

Уколы

Звук работающей бормашины

Необходимость горизонтального положения

Невозможность разговаривать

Последние новости от Дент Ленд
Надежность 

имеет свое имяС августа 2008 угол 
наклона линз объектива в 
микроскопах настраивается 
от 0 до 180 град 
(вместо 0-60 град), 
что предоставляет 
дополнительные удобства в 
использовании.

Алмазные зерна 
с высоким режущим моментом.

Абразивная сила выступающих алмазных зерен 
acurata® вызывает в турбине высокий режущий 
момент. Это означает, что острый инструмент 
погружается, без препятствий со стороны 
шлифовальной субстанции, в поверхность эмали и 
поддерживает свою высокую мощность удаления 
слоев – Режущий момент получается очень 
эффективным.
Причина:
Удерживающий слой алмазного поля плоский и не 
имеет никаких мешающих искривлений. Широкие 
впадины для стружки и охладительные дренажи 
позволяют циркулировать охладителю и выводят 
остатки шлифования. Благодаря этому алмазные 
инструменты acurata® a-diamant, acurata® a-black,  а 
также acurata® gold сохраняют свою остроту для 
многократного препарирования. Благодаря высокому 
режущему моменту алмазные инструменты acurata® 
имеют продолжительную режущую способность.

"Микроскоп доказывает прогресс"

Уже доступна для заказа 
новая модификация 

популярного налобного 
осветителя 3S LED UN-
PLUGGED. Аккумулятор 

крепится непосредственно 
на головном шлеме. 

Впервые пользователю 
предоставлена 100% 

свобода движений.

Специальная фреза для мягких 
протезов

► режет мягко, не оставляет следов
► 6 форм

► очень долгий срок службы Алмазные диски 
для керамики, в т.ч. 

безметалловой и циркона.
► не нарушают структуру 

керамики
► очень тонкие (от 0,1мм)

► Результат лабораторного 
“КРАШ-теста”

Хирургические фрезы:
► острый конусный кончик с 2-мя 

режущими лезвиями для щадящей 
“врезки” в кость 

► рабочая часть с 4-мя режущими 
лезвиями работает мягко и быстро

от 110,00 грн.

от 160,00 грн.

от 130,00 грн.

«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89

e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

"Разницу ощущают 
и врач и пациент"

Препаровка  уступа 
без нависающего края 

Алмазные зерна с режущей кромкой 
выступают наружу над связывающим 
слоем. Расположенный на оптимальной 
глубине связывающий слой позволяет 
принять большое количество 
шлифовальной субстанции. Каждое 
зерно режет беспрепятственно. 
Это acurata® a-diamant.

Для сравнения другой 
инструмент: Глубокое 
погружение зерен имеет 
следствием низкую абразивную 
продуктивность. Дентин 
засоряет шлифовальную 
поверхность. Трение нагревает 
зуб и угрожает пульпе.

(«Спробували: дуже кльово» — переклад 
з німецької. Переклав з німецької І.Я.)

Terra exclusive
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Професійний догляд
       за порожниною рота

Докладніша інформація за телефонами:
т.: 8 (044) 502-68-48, 440-96-95 
т./ф.: 8 (044) 440-87-53
т.моб.: 8  067 679 28 43

Формуємо дилерську 
                  мережу в Україні

Швейцарська якість
– це гарантія та професійний догляд за 
порожниною рота

Докладніша інформація за телефонами:

факс 541-24-60

тел. 541-24-70

моб. 8 (067) 404-56-09
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м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua, 
www.dentalmedmarket.kiev.ua

МИКРОЦИД АФ
безальдегидный, высокоэффективный 
спиртосодержащий препарат для бы-
строй дезинфекции медицинского обо-
рудования и инструментов. Быстрое 
высыхание, оптимальная совмести-
мость с материалами. Готовый раствор, 
спрэй и салфетки.

КВИКДЕС
препарат имеет бактерицидные, туберкуло-
цидные, вирулицидные (включая парентери-
альные вирусные гепатиты, СПИД), фунгицид-
ные (в т.ч. грибы рода Candida) cвойства.

ГИГАСЕПТ ИНСТРУ АФ
безальдегидный, комбинированный 
препарат для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки хирургических 
и стоматологических инструментов. 
Исключительная очищающая способ-
ность, хорошая совместимость со всеми 
материалами.

ИНСТРУБОР ДЕС
предстерилизационная очистка и дезин-
фекция изделий медицинского назначения  
одновременно.

Обеспечение безопасности для вас и ваших пациентов
ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  ●  ИМПЛАНТОЛОГИЯ  ●  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Акция!

При покупке 1л дезинфицирующего

концентрата – 1 упаковка салфеток

в подарок

Экономия в 2,5 раза 
при наивысшем качестве!

Ваш выбор !?

Считайте свои деньги!

NNB-BEST
Композиционный материал 
химического отверждения
Композиционный материал химиче-
ского отверждения NNB-BEST осно-
ван на BIS-GMA термостатической 
резине и на неорганических рентгено-
контрастных стеклянных и силико-
новых частицах средним диаметром 
от 5 до 10 микрон. Этот материал ши-
роко рекомендован для пломбирова-
ния полостей III и V класса; I класса 
в премолярах и частично IV класса, 
когда важнее эстетический подход.

Z/E
Цинкоксид-эвгеноловая паста
для пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов всех групп 
зубов. При лечении всех форм пе-
риодонтитов и особенно периодон-
титов в стадии обострения.
При лечении зубов «Не выдержи-
вающих герметизм». Когда име-
ются изменения в кости у верхуш-
ки зуба.

VERY-BEST
Композиционный материал 
светового отверждения на 
резиновой основе
Композиционный материал све-
тового отверждения VERY-BEST 
основан на BIS-GMA резине и ча-
стицах неорганического наполните-
ля средним диаметром 1,40 микрон. 
Рекомендован для пломбирования 
полостей III и V класса, и частично 
I и IV класса.

R/Р
Резорциновая паста для 
пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов с неполной 
экстирпацией пульпы, как в посто-
янных, так и во временных зубах: 
– быстрая антисептическая 

обработ ка зубных каналов; 
– введение антисептического 

ве щества длительного действия;
– надёжное пломбирование каналов 

с неполной экстирпацией пульпы.

Верхняя подача инструмента с фик-
сацией в рабочем положении для 
снятия натяжения шланга, инстру-
ментальный стол с пятью инстру-
ментами, двухшариковая консоль 
(позволяет работать как справа, так 
и слева от пациента), сис тема по-
дачи воды со встроенной системой 
дезинфекции IGN-Calbejet, обеспе-
чивающей промывку и дезинфек-
цию каналов инструмента, обеспе-
чивается бестеневым светильником 
Vision (25 000 Lux) с управлением 
от блока врача или встроенным ин-
фракрасным датчиком, эргономичный 
дизайн, обеспечивающий максимальное 
удобство работы врача и ассистента. 

Дополнительное оснащение:* 
Медицинский компрессор, пьезоскалер, пневмо-

микромотор, электрический микромотор, турбин-
ный наконечник NSK, угловой наконечник NSK, 
прямой наконечник NSK. 

* дополнительное оснащение оговаривается индивидуально

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Quetin K 2 
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Турция, Анталия, 8-11 октября 2008 года

Отель Venecia Palace ***** ultra all inclusive

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА: 
Фамилия: ______________________________________________________
Имя: ____________________________________Отчество ______________
Страна: ________________Индекс: ___________Город: _______________ 
Адрес: _________________________________________________________
Телефон: _______________Факс: ______________E-mail: _____________ 
Место работы: _________________________________________________ 
Специализация в стоматологии: ________________________________

ДАННЫЕ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА (на английском языке)
Фамилия: _________________________________ Имя: ________________
№ паспорта: ______________________________ Срок действия: ______
Дата рождения: ____________________

Пожалуйста, обведите необходимые условия участия в Форуме:
Двухместное проживание с видом на сад ..................……………… 380 € 
Двухместное проживание с видом на бассейн ..................... ....... 400 € 
Одноместное проживание с видом на сад ................................... 480 € 
Одноместное проживание с видом на бассейн ............................ 500 € 
Двухместное проживание в VIP корпусе .......................................500 € 
Одноместное проживание в VIP корпусе…........................…………600 €
Выберите тип номера: ..................................двухместный раздельный 
                                       ........................................двухместный совместный 
Пожалуйста, укажите фамилию участника, с которым планируете 
проживать _______________________(возможно продление проживания) 

ПРОДЛЕНИЕ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ 
Одноместное проживание в сутки……………………...……….....….…110 €
Двухместное проживание в сутки…………………………………………...80 €

ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 
1 ребенок до 12 лет – бесплатно
2 детей до 12 лет – 50 % скидка от стоимости проживания. 
Ф.И.О детей _______________________________________________________
Приложение к регистрационной карте – копия действующего 
заграничного паспорта. 
Дополнительно оплачивается виза – 20 у.е. и авиабилеты.
ВНИМАНИЕ! Окончание регистрации – 1 июля 2008 года. 

Программа VI Форума стоматологов СНГ

ДЕНТСПЛАЙ-РОССИЯ 
Тел.: (495) 202-30-11 
Факс: (495) 203-45-51
www.dentsplycis.com 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ №1 
Тел.: (495) 950-60-59, 
953-40-88 
www.stomatolog.ru 

ДЕНТСПЛАЙ - УКРАИНА
Тел.: (044) 495-22-26, 
8 (050) 448 97 53 
Факс: (044) 495-22-27
E-mail: welcome@dentsply-ua.com

Профессор Клифф Раддл.

Основатель и директор международной 
образовательной организации в Санта-
Барбаре, штат Калифорния, является 
автором двух глав 8-го издания – “Path-
way of the Pulp“– Очистка и обработка 
системы корневого канала. Является 
изобретателем инструментов ProTaper 
Universal, насадок ProUltra, системы IRS 
для удаления сломанных инструментов.

Профессор Джо Кэмп.

Преподаватель Университета в 
Северной Каролине (США), владелец 
эндодонтической практики, специалист 
в области детской эндодонтии, автор 
многочисленных публикаций по детской 
стоматологии. Соавтор 9 издания 
учебника «Патология пульпы».

Профессор Анджело Мариотти.

Заведующий кафедрой пародонтологии 
Университета штата Огайо (США), Доктор 
наук в фармакологии и стоматологии, 
руководитель научно-исследовательского 
отдела Американской Академии 
периодонтологии. Владелец частной 
пародонтологической практики.

Профессор Серджио Катлер.

Декан кафедры последипломного 
образования Юго Восточного 
Университета штата Флорида в США, 
приват-доцент кафедры эндодонтии, 
автор статей в международных 
эндодонтических журналах.

Фирмой «Латус» с начала этого года освоен серийный вы-
пуск LATELUX «системный комплект «стартовый», LATELUX 
Pro «системный комплект «профессиональный» и конденсируе-
мого композита LATELUX MS в модернизованном винтовом 
шприце и новой групповой упаковке комплектов (коробке), анон-
сированных ранее в журнале «Навигатор Стоматологии» за март 
2007 года. 

Одновременно существенно повышены такие характери-
стики материалов, как микротвердость, прочность при осевом и 
диаметральном сжатии (см. таблицу). Усовершенствована шка-
ла оттенков LATELUX: цвета паст стали более насыщенными и 
дифференцированными. 

Произошли также изменения в составе комплектов 
LATELUX Pro: вместо 20% геля Total Etch в комплекты введен 
новый 35%-ный травильный гель на полимерной основе Soft 
Etch. В комплект LATELUX Pro дополнительно добавлены: 2,2 г 
пасты LATELUX flow и 5 г пасты LATELUX MS опаковых оттен-
ков. Увеличилось количество универсальной пасты в шприцах до 
5 г и  6 г. Соответственно общее содержание пасты в комплектах 
изменилось с 36 г (REF 2404) до 50 г (REF 2406) и с 44 г (REF 
2405) до 62 г (REF 2407). Сделаны существенные изменения в 
дизайне упаковки комплектов, а также в ее внешнем виде (см. 
фотографии), упаковка LATELUX Pro стала двухъярусной.

Наименование 
показателя

LATELUX LATELUX

flow

LATELUX MS

Опакер Эмаль Incisal Опакер Эмаль

1. Глубина отверждения,  мм 5,0
(цвет ОА3)

7,0
(цвет А3)

10,4
(цвет I)

8,4
(цвет ОА3)

5,0 
(цветОА3.5)

6,7
(цвет А3)

2. Усадка объемная, % 2,16 2,45 2,61 3,65 1,93

3. Водопоглощение за 7 суток, мкг/мм3 6,8 6,5 6,7 12,7 8,83

4. Микротвердость, кг/мм2 85,9 76,4 60,0 47,1 94,0

5. Прочность при диаметральном сжатии, МПа 58,5 56,7 60,2 65,0 58,0 57,0

6. Прочность при осевом сжатии, МПа 370 387 380 377 380 384

www.medmarket.kh.ua

Магазин «На Гуданова»:
тел./факс: 
(057) 714-31-19, 714-31-27
(розничная торговля)
e-mail:nagudanova@mail.ru

тел./факс: 
(057) 343-67-05, 343-24-95,
e-mail: 
itl1804@online.kharkov.ua
(оптовая торговля)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - СТАНДАРТ ОТ
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Остеокондуктивный резорбируемый материал на основе β-трикальций фосфата 
производства швейцарской компании DS-Dental

Лидер продаж 

в Германии 

(лето-осень 2007 года!)

Код Наименование Номер Ед. изм. Цена

43004 Easy-graft™ 150, набор из 1 имплантанта, 500-630 μm, 0,15ml C11-011 упак. 423,00 грн.

43005 Easy-graft™ 150, набор из 3 имплантантов, 500-630 μm, 3х0,15ml C11-012 упак. 1160,00 грн.

43006 Easy-graft™ 400, набор из 1 имплантанта, 500-1000 μm, 0,4ml C11-001 упак. 637,00 грн.

43007 Easy-graft™ 400, набор из 3 имплантантов, 500-1000 μm, 3х0,4ml C11-002 упак. 1721,00 грн.

С в и д е т е л ь с т в о  Го с у д а р с т в е н н о й  Р е г и с т р а ц и и  М З  У к р а и н ы  № 6 5 5 8 / 2 0 0 7  о т  3 1 . 0 5 . 0 7 .

– гранулированный, биосовместимый, 100% резорбируемый, бета-три-кальций 
фосфат, материал высокой чистоты, для заполнения дефектов костной ткани.

– основное преимущество:
Перед употреблением гранулы смешиваются в специальном стерильном шприце с жидкостью Bio-
Linker, после чего материал становится пластичным и предельно удобным для манипулирования. 
Доставляется к месту применения непосредственно из шприца.  После контакта с ротовыми 
жидкостями (кровь, сулкулярная жидкость) затвердевает и остается на месте применения, что 
значительно облегчает процедуру паковки материала и ушивания раны. Обеспечивает лучшие 
долговременные результаты в сравнении с аналогами. Не требует мембраны.

рекомендован для:
немедленной имплантации (легко вносится, уплотняется и затвердевает вокруг импланта);
лечения периимплантантных дефектов;
лечения патологических костных карманов в тканях пародонта;
для замещения дефектов при операциях цистэктомии и апексэктомии;
открытого и закрытого синус-лифтинга;
наращивания (аугментации) альвеолярного отростка на верхней и нижней челюстях (для 
предотвращения атрофии альвеолярного отростка после экстракции зубов рекомендована 
другая модификация материала – Root Replica).

Сверхпористые гранулы размером 500 – 630 микрон и 500 – 1000 микрон, покрытые 10 микронной 
оболочкой ПЛГК (Полилактоидной – со – Полигликоидной кослотой).

– пример лечения патологических костных карманов:

•
•
•
•
•
•

шаг первый: вскройте полость;
шаг второй: очистите пародонтальные карманы;

•
•

шаг третий: заполните дефект Easy-graft™;
шаг четвертый: ушейте рану.

•
•

ООО “СТАМИЛ” - эксклюзивный представитель компании “DS-Dental” в Украине.

Главный офис:
02132, г. Киев, ул. Садовая, 191, дом 2 

тел./факс: (044) 573-97-30/60, 573-98-78

Лукьяновское отделение:
04116, г. Киев, ул. Бердичевская, 1 
тел./факс: (044) 455-99-57

www.stamil.com.ua,  e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua

EG.indd   1 09.06.2008   14:59:23
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«Пошук персоналу»
Стоматологічному центру «Роса Дент» потрібні лікарі та асистенти з ДР. 
Наші контакти: м.Київ, метро Академгородок, пр-т Палладіна, 20. 
Тел.: 8 (044) 219-01-21, 219-01-22; 8 (050) 469-99-06
drmousa73@hotmail.com 

Потрібні лікарі-стоматологи в стоматологічну клініку м. Мелітополь. 
Довідки за телефоном 8 (06192) 5-33-19

Приватній стоматології на Харківському масиві, м.Київ, потрібні 
лікарі-стоматологи з досвідом роботи 
Тел.: (044) 501-71-62, 228-38-58

Потрібен лікар-стоматолог-терапевт-реставратор, який володіє 
сучасними технологіями. Тел. 8 (039) 459-72-77

В клініку потрібен асистент лікаря-стоматолога. 
Заробітна плата – пристойна. Тел. 8 (044) 460-23-25

Медсестра, асистент стоматолога, зубний технік, ливарник потрібні 
на постійну роботу в приватну стоматологічну клініку (11 років 
роботи) м. Києва в районі залізничного вокзалу
Тел.: 8 (044) 331-83-63, 8 (067) 445-23-43 В’ячеслав Максимович

Фірмі "Дентстал" потрібен майстер з настроювання та підключення
установок. Тел. 8 (096) 565-83-42, e-mail: dentstal@ukr.net

Потрібен менеджер фірмі «Дентстал» 
Тел. 8 (096) 565-83-42 e-mail: dentstal@ukr.net

Запрошуються на постійну роботу: лікар-стоматолог, асистент 
стоматолога, зубний технік (знімне протезування, МК), ливарник. 
Д/р обов'язково. Тел.: 8 (044) 443-50-01, 443-69-98, 8 (067) 445-05-19

Фірмі в м. Києві на постійну роботу потрібен менеджер з продажу 
стоматологічних матеріалів Тел. 8 (067) 679-28-43

Фірмі потрібен менеджер роздрібної торгівлі стоматологічними 
матеріалами в м. Києві (торгова марка – Costa)
Тел. 8 (044) 331-50-36, факс 8 (044) 234-17-53

Фірма з продажу стоматологічних товарів запрошує на постійну
роботу в м. Києві менеджера з досвідом роботи
Тел.: 8 (050) 311-51-23, 8 (050) 330-21-86

Стоматологічна клініка в м.Києві запрошує на роботу лікарів-
стоматологів з досвідом роботи, асистентів лікаря-стоматолога
Тел. 8 (044) 499-21-23

Медичний центр запрошує на роботу стоматолога-терапевта. 
Вимоги: досвід роботи від 2 років стоматологом. Можливі інтерни. 
Графік роботи: 9.00 – 21.00, режим роботи – позмінно. 
Гарантуємо високу з/п. Адреса: вул. Райдужна, 13 www.inkodent.com
З питань співбесіди звертатися за телефонами: 
8 (044) 540-18-47, 8 (067) 260-25-28

Стоматологічній клініці на Оболоні потрібні: 
лікар-стоматолог (д/р від 3 років); асистент лікаря-стоматолога, 
медсестра (можливо без досвіду роботи)
Тел.: 8 (044) 426-75-81, 8 (067) 504-12-32 Олена Іларіонівна

 Потрібні лікар-стоматолог-терапевт і асистент стоматолога, 
можливо інтерни. Тел.: 8 (044) 253-30-36, 466-89-79, 
8 (067) 466-89-79 e-mail: zap0410@zeos.net

В стоматологічний кабінет у м.Києві потрібен лікар-стоматолог на 
загальний прийом. Тел. 8 (067) 950-97-45

Частное предприятие 
“Медрегион”

Продажа 
стоматологических 

материалов.
Продажа, монтаж,

сервисное обслуживание
стоматоборудования.

Программы 
кредитования и рассрочки!

АР Крым, г. Симферополь, 

ул. Декабристов, 21, 4 этаж

тел. (0652) 54-78-86, 

8 (068) 472-14-11,

8 (050) 564-38-54, 

8 (050) 651-25-70

e-mail: medregion@mail.ru 

med-region@rambler.ru Широкий ассортимент
дезсредств

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельних і вакуумних печей, технічних моторів 
та іншого лабораторного обладнання.
Тел. 8 (050) 170-04-35, 
e-mail: badman2003@ukr.net
ПП Малієнко Анатолій Миколайович, м.Київ 

Ремонт турбінних наконечників виробництва "W&H", "KaVo", 
"NSK", "Sirona" та інших. Зручні ціни, реальна американська 
якість. Доставка по Києву - безкоштовно. 
Подробиці на сайті: www.eddental.h.com.ua 
або за тел. 8 (044) 223-44-98

Сервісне обслуговування стоматологічних клінік, ремонт 
стоматологічного обладнання (установки, рентгенапарати, 
наконечники та ін.).
15-річний досвід роботи. 
УКРМЕД дентал. 
Тел: (044) 458-31-56 

Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів 
виробництва фірми «W&H» (Австрія).
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: (044) 285-70-74, 8 (050) 410-76-98 

«Ділові контакти»

«Ділові контакти»
Послуги ливарної лабораторії (м. Київ, метро Осокорки)
Тел. 8 (098) 443-58-29 Роман

Здається в оренду в м.Севастополі укомплектований стомат.кабінет 
в центрі міста на неповний робочий день (умови обговорюються). 
Надається житло на березі моря (50 м) для проживання під час 
роботи (30 у.о. на добу)
Тел.: 8 (0692) 49-45-28, 8 (050) 557-67-97 Лілія Федорівна

В медичному центрі «Авіцена» (м.Київ, Голосіївський р-н) здається 
приміщення під зуботехнічну лабораторію
Тел. 8 (067) 538-98-12

Пропоную лікарю-стоматологу з досвідом часткову участь у бізнесі 
в новій клініці на Оболоні (метро Оболонь). Партнерські умови 
обговорюються Тел. 8 (066) 264-07-89 Олена

Стоматологічний кабінет в центрі м.Києва запрошує лікаря-
стоматолога (оренда крісла або інші умови співпраці).
Інформація за телефоном 8 (044) 289-42-01 

Продається приватна стоматологічна клініка, що діє понад 4 роки. 
Ціна договірна
Тел.: 8 (044) 228-38-58, 563-75-61, 8 (050) 469-69-09

Здам в оренду стоматологічний кабінет (метро Позняки, просп. 
Бажана), окремий вхід, сучасний ремонт, рентген, автоклав
Тел.: 8 (044) 227-36-65, 8 (050) 684-83-30

 Продається діюча стоматологічна клініка. Площа 60 кв.м. 
2 повністю обладнаних робочих місця. Ліцензія – «ортопедія», 
«терапія» на 5 років. Ціна договірна. 
Тел.: 8 (044) 253-30-36, 466-89-79, 8 (067) 466-89-79
e-mail: zap0410@zeos.net

Здам в оренду обладнаний стоматкабінет в м.Києві
Тел. 8 (044) 499-21-23

Формуємо колектив однодумців для роботи в приватному 
стоматологічному кабінеті в Солом’янському районі. Запрошуємо 
лікарів-стоматологів (терапевта, ортопеда) з досвідом роботи понад 
3 роки. Тел. 8 (067) 504-49-41

Продається в м.Києві, Березняки, діюча стоматологічна клініка на 
3 робочих місця, повністю обладнана (рентген, автоклав), 95 кв.м, 
нежитловий фонд, окремий вхід, готовий бізнес
Тел.: 8 (050) 469-50-37, (044) 294-17-09  e-mail: treel@meta.ua

«Обладнання б/в»

Продам б/в стоматологічні установки Castellini, Kavo, Ritter, 
Eurodent, OMS, Ergostar в чудовому стані, а також крісла 
пацієнта та стільці лікаря, компресори 
Тел.: 8 (067) 811-28-00, 8 (067) 526-37-37

Продам б/в обладнання: установка Stern Weber, KaVo, 
Diplomat, рентген Minident 52, масло-спрей Dent Oil, сода до 
содоструйки EMS   
Тел. 8 (03142) 45-223, моб. 8 (050) 665-45-00
e-mail: vitaldent@mail.ru         Skype vitaldent3

Продам рентген-апарат Oralix-70. Ціна: 4700 грн.
Тел. 8 (039) 200-18-72

Продам стоматологічні установки Artus (2 шт.), в комплекті 
фіброоптика; комплект відсмоктувача, 2 компресори DK-50, 
Rtg-Planmeca, автоклав, сухожар Saratoga 
Тел.: 8 (050) 331-67-96, 8 (044) 231-67-96

Продам: автоклав стоматологічний ГК-20; столик лікаря; настільний 
ультрафіолетовий опромінювач; терапевтичну ультразвукову 
установку; інвалідну коляску; сухожарову шафу ГП-80, б/в. Недорого
Тел.: 8 (067) 837-40-56, (0432) 35-36-76, 57-12-93

Продається стоматологічна установка KAVO Sistematica 1062 
(Німеччина), б/в, вартість 5000 у.о., з компресором та пилососом
Тел. 8 (050) 677-17-87

Продам стіл стерильний Асептік, столик медичний, сухожарову 
шафу Tau Steril 2000 (Італія), бактерицидну лампу, автоклав б/в 
(Італія). Тел. 8 (050) 313-31-73

Клініка в м.Києві у зв’язку з заміною парка обладнання продає 2 
стомат.установки Gnatus. В роботі – з серпня 2005 р. 
Фото на сайті: www.sana.kiev.ua Комплектація та вартість 
обговорюються за телефоном: 8 (066) 706-95-45, 8 (050) 654-19-10 

Продам стоматологічну установку Radius, Performer 111 фірми ADEC
Тел. 8 (044) 275-01-22

Продам: тримери «вологі», виробництва Китай, Німеччина; 
бормашини NSK “Ultimate-500”, колінний і педальний привід; 
фотополімерну лампу Ivoclar; печі для випалу кераміки Programat, 
Vita, інші; інше зуботехнічне обладнання 
Тел.: 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАПРОШУЄ 
на роботу стоматолога-терапевта, асистента стоматолога. 
Вимоги: досвід роботи від 2 років стоматологом. Можливо інтерни. 
Графік роботи: 9.00 – 21.00, режим роботи – позмінно. 
Гарантуємо високу з/п та вдячних пацієнтів. 
вул. Райдужна, 13, www.inkodent.com, 8 (044) 540-18-47, 8 (067) 260-25-28
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Журнал «Навігатор стоматології» видається з 14 лютого 2005 р. 
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р.
Виходить щомісячно. Розповсюджується по всій території України.
Відповідальність за зміст рекламної інформації несе рекламодавець
Засновник: Крижановський Олексій. Відповідальний за випуск: Бондарчук Наталія.
Дизайн та верстка: Ковальчук Юрій.

АДРЕСИ, ДЕ ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ
журнал «Навігатор стоматології» і «Довідник «Навігатор стоматології 2008»

ВІННИЦЯ
«Відар»
вул. Сабарівська, 4-а
тел./факс: (0432) 68-06-68, 57-12-93
8 (067) 837-40-56

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Медтехніка-2 
пр. Кірова, 44-д
тел./факс: (056) 371-13-83, 371-13-93 

«Реміз дентал»
вул. Комсомольська, 66 
тел./факс: (0562) 38-85-38
(багатоканальний)
e-mail: rf@a-teleport.com
www.remis.com.ua

Фікс Трейд
вул. Робоча, 23-в, к.104
тел.: 8 (0562) 32-31-30, 35-74-12
e-mail: info@fixtrade.com.ua

ДОНЕЦЬК
«Медсервіс»
вул. Університетська, 25
тел./факс: (062) 381-02-25

ЗАПОРІЖЖЯ 
«Вітадент»
вул. 40 р. Радянської України, 76-А
тел.: +38 (0612) 34-10-42
факс: +38 (0612) 34-04-83

«Дентал-Депо Запоріжжя»
вул. Патріотична, 74-а, оф. 429
тел. (0612) 70-08-88
тел./факс: (0612) 79-47-91
е-mail: moroz@zol.zp.ua

«Дент-Ленд»
пр-т Леніна, 95 
тел: (061) 289-33-88
факс: (061) 289-33-89 
е-mail:dentland@optima.com.ua 
www.dentland.com.ua

Медтехніка-9
вул. Сєдова, 10 
тел./факс: (0612) 34-45-31

«Регард»
вул. Перемоги, 95-а
тел.: 8 (067) 578-53-05
www.regard.com.ua

КИЇВ 
Бугай Андрій СПД
тел.: 8 (044) 451-75-51
8 (050) 310-06-14
e-mail: avbmail@ukr.net
www.dental.h.com.ua

«Дентальне депо»
вул. Зоологічна, 1,
стоматологічний корпус НМУ
тел.: 8 (044) 361-81-16
         8 (050) 402-09-10
e-mail: dental_depo@ukr.net

 «Євромедиком»
вул. Фрунзе, 13 Д
тел./факс: (044) 502-67-26
е-mail: info@euromedicom.com.ua
www.remis.com.ua

«Інфолайн»
пр-т 40-річчя Жовтня,46-а
тел.: 8 (044) 259-79-89
                         259-87-67, 501-12-31
e-mail: ifl@voliacable.com

ІПСТ
вул. Хрещатик, 44-в
тел. 8 (044) 234-43-00
e-mail: ipst@ipst.com.ua
www.ipst.com.ua 

«Каскад Дент»
вул. Ірпінська, 78-а
тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua

«Майстер-Дент»
вул. Щорса, 32-в, літера «А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63 
285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: master@dent.relc.com
www.masterdent.com.ua

«МедМаркет»
вул. Машинобудівна, 44
тел.: 8 (044) 206-27-02, 206-27-03
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua 

«Стаміл»
вул. Садова, 191, буд. 2
тел. (044) 573-97-30

вул. Бердичівська, 1
тел. (044) 455-99-57

«Укрмедпостач»
вул. О. Довженка, 18
тел.: 8 (044) 455-51-22, 456-28-01
e-mail: info@dental-depo.com.ua

«Юнідент Трейд – Україна»
вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157
тел.: (044) 407-07-90
факс: (044) 403-80-58
моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net
www.unidenttradeusa.com

КІРОВОГРАД
Медтехніка-7 
вул. К. Маркса, 7 
тел./факс: (0522) 32-23-90

КРИВИЙ РІГ 
Медтехніка-8 
вул. Мелешкіна, 8 
тел./факс: (0564) 64-14-58

ЛУЦЬК 
Медтехніка-11 
вул. Сагайдачного, 1
тел.: (050) 393-63-08

ЛЬВІВ
«ГалДент»
вул. Пасічна, 36
тел.: 8 (032) 271-20-22

«Дентал Експрес»
вул. Глибока, 6/9
тел.: 8 (0322) 38-82-43, 38-92-63

«Прем`єр-Дентал»
вул. Ніжинська,10
тел./факс: +38 (032) 297-63-64
                                      260-23-63
e-mail: premier@dental.net.ua

«Профідент-Плюс»
вул. Єфремова,85
тел.: (032) 240-17-40
8 (050) 370-93-30
e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua 

«Усмішка плюс»
вул. Виговського, 20 б
тел./факс: +38 (032) 241-94-10
тел.: +38 (032) 292-75-46
e-mail: smile@mail.lviv.ua

МЕЛІТОПОЛЬ 
Медтехніка-5 
вул. Байбулатова, 11 
тел./факс: (0619) 42-23-98

МИКОЛАЇВ 
Медтехніка-12 
пр. Леніна, 161
тел./факс: (0512) 55-17-39 

ОДЕСА
Медтехніка-3 
пл. Соборна,1 
тел./факс: (0482) 37-85-79, 26-47-07

«Регард»
вул. Успенська, 47
тел.: 8 (048) 728-68-45
e-mail: regard-odessa200@mail.ru
www.regard.com.ua

СЕВАСТОПОЛЬ
Медтехніка-6 
вул. Леніна, 10 
тел./факс: (0692) 54-36-07

СІМФЕРОПОЛЬ
Медтехніка-1 
вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24
24-80-26, 24-85-61, 24-85-62 
моб.: 8 (050) 393-63-22

ТЕРНОПІЛЬ
Дентальне Депо Тернопіль
вул. Шашкевича, 3, 
тел./факс: (0352) 43-40-75

ХАРКІВ
«ДЛВ-проект»
пр-т Московський, 94, офіс 106
тел.: 8 (067) 545-45-35, 754-66-57
e-mail: info@dlv.net.ua
www.dlv.net.ua

Медтехніка-10
вул. Плеханівська, 40 
тел./факс: (057) 732-81-10

«НікаДент»
вул. Гагаріна, 31
тел.: 8 (057) 732-58-15

«Регард»
вул. Семиградська, 12-а
тел.: 8 (057) 703-23-42, 717-02-97
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

ХЕРСОН 
Медтехніка-4 
вул. Жовтневої революції, 19 
тел./факс: (0552) 49-59-13 

ХУСТ
«ЕЛД»
вул. Л. Толстого, 6
тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, 
моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95
e-mail: igor@khust.net
www.medilux.sk, www.eld.com.ua

INTERNET
www.navistom.com.ua
архів номерів 2005, 2006, 2007, 2008 рр.

тут ви можете придбати «Довідник «Навігатор стоматології 2008»

HK-2EW-35 HK-3EW-45
Особенности:
– подаваемое напряжение – 220В/50Гц
– напряжение – 3,7 А
– мощность – 750 Вт
– производительность – 100 л/мин
– давление – 0,8 МПа
– объем воздушного контейнера – 35 л
– шум – 60-65 дБ

Особенности:
– подаваемое напряжение – 220В/50Гц
– напряжение – 4,8 А
– мощность – 1100 Вт
– производительность – 140 л/мин
– давление – 0,8 МПа
– объем воздушного контейнера – 45 л
– шум – 60-65 дБ

K828FA

К828-1

Скалер
Woodpecker

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Потребляемая мощность: 
220 В, 50Гц/60Гц, 150 мА
Мощность основного элемента: 
24 В, 50Гц/60Гц, 1.3 А
Выходная мощность: 3-20 Вт
Частота: 28 + 3 кГц
Давление воды: 0,01 – 0,5 MПа
Размеры: 175мм х 120мм х 65мм
Скалер подключается автономно 

Возможен заказ установки 
с верхней подачей инструментов

НАДЕЖНАЯ СЕРВИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

С п е ц и ф и к а ц и я :
1. Разрешение:  680,000pixels 
2. Сенсор: 1/4 CCD 
3. Освещение: 6 LED
4. Питание: 110-220V;  50-60HZ 
5. Продукция: 5V 2A 
6. Регулирование: Автоматический 
7. Функция заморозки изображения
*Возможность подключения к монитору или 
компьютеру.

Камера интраоральная 
WS-621




