
НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

.com

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

www.dentalinfo.kiev.ua

За умови купівлі продукції Alpha-Bio TEC на 2600 у.о. 
Оплата в грн за регулярною вартістю

Великий хірургічний набір
у подарунок!

Економія 50% 

4/2016 044-573-97-73 СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

050-739-15-15

044-290-70-80
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

Made
in Germany

UADENT

www.uadent.kiev.ua
044-290-70-80
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 440 грн

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

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

ЗУБОТЕХНІЧНА 
Л АБОРАТОРІЯ



КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине
01001, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

Наш дилер: ПП Квадро-М
43025, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Шопена, 10, оф. 2
тел.: +38 (0332) 76-62-67, 
         +38 (0332) 72-62-67, 
         +38 (050) 517-85-48, 
факс: +38 (0332) 72-48-23www.stomatservice.com

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

  SIRONA INTEGO
Качество, на которое  
                можно положиться

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!

Природные реставрации?  
 Легко!

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный  
микрогибридный композит (Microglass® II).
Charisma Classic создан на основе матрицы BIS-GMA и 
содержит приблизительно 61% неорганического напол-
нителя по объему и размером частиц 0,005 –10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• предварительно полимеризованный наполнитель  
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов  
   (по Г. В. Блэку)
• Прямые композитные виниры
• Коррекция формы зубы (т. е. диастема,  
   врожденные дефекты зубов и т. п.)
• Шинирование зубов, ослабленных травмой  
   или периодонтитом
• Реставрация молочных зубов
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответ-
ствующей системой адгезии)  
Charisma Classic показывает идеальную цветовую адапта-
цию благодаря эффекту матрицы Microglass® II.  Благодаря 
своей кремообразной консистенции, позволяет легко и 
быстро моделировать, полируется до зеркального блеска.

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит,  
состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA и содержит  
приблизительно 59% наполнителя по объему с частицами  
размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• высокодисперсный диоксид кремния 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Classic

Charisma® Smart

Супер скидка до 50%
ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® Master 700 Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® 250

Air-Flow Master 
Piezon®
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• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 31.03.2016.

Під 25 і 22 катриджи.  
Розігрів кювети.

Матеріал для початкової роботи: 
вага 14 кг, висота 500 мм,  

ширина 250х160 мм.

095-620-08-51, 068-162-88-12

ПРОДАМ АВТОМАТИЧНИЙ 
ПНЕВМОПРЕС ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ 

ТЕРМОПЛАСТІВ

ПРОДАЮТЬСЯ Б/В УСТАНОВКИ 
CASTELLINI FIRMA 2005 р.в, 
пересувний блок лікаря. 

Комплектація: м/м, пістолет 
в/п, скейлер, вихід під турбіну,
пилосос, слиновідсмоктувач,  

лампа, сепаратор.
Заходяться у Києві.

093-043-24-35

Продам за непотрібністю хірургічний набір для імп-
лантології ANTHOGYR IMPLANTS, модель ANTHOFIT.

097-263-85-55

Продам свою розколірку VITA 3D-MASTER. У роботі не була - стан 
відмінний! Реальному покупцю - святкова знижка. Ціна: 3333 грн.

073-045-35-34

Віддам базовий набір STANDARD SET  
кераміки VITA VMK Master за вигідною ціною.
Розколірка 3D-MASTER, Київ. Ціна: 26 000 грн.

050-655-74-81

Продам: Артифрин Форте 380 грн, Убістезин Форте 560 грн, Септанест 
Форте 510 грн, Спідекс 880 грн, Зета Плюс (набір) 660 грн, наконечник 
турбінний 570 грн, содоструйний наконечник 650 грн, та багато іншого!

068-449-22-87, 068-449-22-83

Продам установку БУЛАТ-6 для нанесения нітрид тита-
нового покриття на зубні коронки.

066-773-36-93 

Продам обладнання для зуботехнічної ливарні - муфе-
лі, піскоструйка, електрополіровка, витяжна система. 
Ціни договірні, телефонуйте!

067-442-12-13

Продам автоматичний пневмопрес для всіх видів тер-
мопластів. В роботі не був, резервне зберігання. Ма-
теріали для стартової роботи додаю. Ціна: 21 500 грн.

095-620-08-51

Продам аквадистилятор (Корея). Корпус металевий. 
Відмінна якість. Безкоштовна доставка по Україні. 
Ціна: 8000 грн.

067-676-11-19

Продаю: керамічну плювальницю для  
стоматустановки ANTOS TESSEO - 300 грн,  
та світильник FARO - 500 грн.

067-965-52-48

Продам терміново машину фірми BREDENT для пресу-
вання каркасів із матеріалу PEEK BIO HPP з композитами 
BREDENT. Матеріал PEEK BIO HPP в гранулах і таблетках. 

066-509-49-46 

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання НОВЕ

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання НОВЕ

ПРОДАМ ● Запчастини та комплектуючі

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Пропоную дентальні компресори, та стома-
тологічні вакуумні помпи у відмінному стані.  
Можлива доставка по Україні. 

067-811-28-00 

Продам установку ULTRADENT. Крісло перетягувалось у жовтні 2015 р. 
Турбіна зі світлом та без світла, м/м KAVO, пустер, інжекторний слино-
відсмоктувач, світильник FARO. Торг. Івано-Франківськ.  Ціна: 29 500 грн.

050-602-98-87

Продам б/в стоматологічну установку АНТОС ГУЛІВЕР 
у відмінному стані. Монтаж, сервіс, гарантія. 

067-811-28-00

Продам установку STERN WEBER S 220 TR. Оптимальная 
комплектація (за телефоном). Додатково можу  
запропонувати два стільця для лікаря. Ціна: 252 280 грн.

097-263-85-55

Продам установку DIPLOMAT LUX DL 250 в комплекті з кріс-
лом DIPLOMAT DM 10. В ідеальному стані, один господар. 
Також є стілець D10 L DIPLOMAT DENTAL.  Ціна: 178 080 грн.

097-263-85-55 

Продається стоматологічна установка  
GNATUS (Бразилія) в робочому стані.  
Була куплена в 2010 році в «Укрмеді». Ціна: 22 950 грн.

097-642-32-93 

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Продаю б/в стоматологічні установки PLANMECA  
у відмінному стані.  Монтаж, сервіс, гарантія.

067-811-28-00

Продам стоматологічну установку SIGER U100.  
В наявності скейлер, мікромотор NSK EX 203С.  
Знаходиться в Броварах.

067-918-32-52

Мікроскоп дентальний Zeiss OPMI 1-FC. Гарантія 6 міс. 
Майже новий! Загальна кратність збільшення від 4x 
до 25x. Фокусна відстань f=200 mm. Ціна: 225 000 грн.

067-888-15-55

Продам хірургічний набір для імплантології 
BIOHORIZONS internal. Використовувався 2 рази,  
в ідеальному стані. 

097-263-85-55

Продам стоматологічний портативний рентген DENTAL UNIT.  
Апарат перевірений, замінена батарея на посилену, що про-
довжує роботу апарату. Всі питання по телефону.

098-307-44-77

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Отправляй до 1000 SMS пациентам  
с автоматическим напоминанием про визит  
и экономь до 84% на общении в месяц  
с мобильным приложением  
GiN SMS-Mobile от  

компании                «Роял Интеграция»

Вызов Джина:  

044 362 78 86

ЗАГРУЗИТЕ НА

Найвищ
а якіс
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найкр
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!

medintech.com.ua
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Потрібен асистент-стоматолога (бажано дівчина, жінка) на повну, 
або часткову зайнятість. Кабінет знаходиться при медичному цен-
трі (Київ, метро «Дружби Народів»). Оплата 150 грн/зміна + бонуси.

095-455-37-76, 067-463-64-99, 093-774-00-01

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

Повний спектр зуботехнічних робіт  
(все, крім ортодонтії). Тільки Київ! 

067-745-63-00 

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

 . Індивідуальні цирконієві абатменти  
на титановій платформі

 . Індивідуальні суцільнотитанові  
абатменти 

 . Суцільноцирконієві  
анатомічні коронки

 . Тимчасові коронки  
ПММА

 . Каркаси

+38 032 295 55 62 
+38 067 672 99 98

79060, м. Львiв
вул. Княгинi Ольги, 99

www.connect-implants.com
info@connect-implants.com

CAD/CAM центр компанії
ВИГОТОВЛЯЄ:

Б/в дентальний мікроскоп LEICA WILD M650. 
Гарантія 6 місяців, у відмінному стані. Недорого! 

067-888-15-55

Продам стоматологічну установку CASTELLINI SKEMA 4 
(Італія). Повністю  робоча, з оригінальною обшивкою. 
Деталі при спілкуванні. Івано-Франківська обл.

050-654-18-06

Продам стоматологічну установку PLANMECA PM 
2002. В гарному робочому стані. Всі подробиці по 
телефону. Івано-Франківська обл. 

050-654-18-06

Продам б/в стоматологічну установку АНТОС А5.  
Відмінний стан.  Монтаж, сервіс, гарантія. 

067-811-28-00

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Медичному центру (м. Вишгород) потрібен стоматолог-
ортопед або стоматолог на змішаний прийом. ДР від 2-х 
років. Відповідальність, вміння спілкуватися з пацієнтами. 

044-229-01-28, 097-480-25-54  

Потрібен стоматолог-терапевт. 
м. Оратів, Вінницька обл. 
Повна зайнятість. З/П від 10 000 грн.

                                          097-568-64-36

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

В КЛІНІКУ СУЧАСНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ ПОТРІБНІ  

ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ  
ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

(заробітна плата 40-50%), 
м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

093 611 48 31 (Валентина)
МедТехМаркет, г. Николаев, ул. Пушкинская, 5, кв. 7, угол Спасской

med-technik a .com.ua

Стоматологическое оборудование, инструментарий, 
расходные материалы известных марок  

по доступным ценам.

МедТехМаркет

067-244-35-42
БОРЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ – ОТ 65 грн БОРЫ АЛМАЗНЫЕ – ОТ 85 грн

044-331-01-50  |  067-321-77-14

М/К – від 300 грн
М/К на імплантатах – від 500 грн
Циркон – від 1100 грн
Інжекція (для техніків) – 300 грн

Відправка «Новою Поштою»Кур'єр по Києву 

Коронка М/К.......................300 грн.
Коронка на оксиде циркония....................1000 грн.

Бюгельный протез..................................................1300 грн.
И многое другое...

Качественные услуги 
З/Т лаборатории 
по лучшим ценам!

+38 (068) 931-82-86
+38 (073) 045-35-34

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Виготовляємо всі види знімних зубних протезів. Металевий 
бюгель 1300 грн, ацеталовий 1200 грн, нейлоновий 1000 грн, 
акриловий 600 грн. Терміни за домовленістю. Якість гарантуємо!

097-265-07-44 

Зуботехнічні роботи недорого, якісно, та в строк. Всі види зубних 
протезів будь-якої складності. Д/Р більше 12 р. Доступні ціни. 
Кур'єрська доставка. Лабораторія DENTALPARTNER у Києві.

073-045-35-34, 068-931-82-86 

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

МАстерская
Дентальной
ЭСТетики

067-744-29-01 
063-377-11-56

ВСЕ ВИДЫ 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!
Работайте с лучшими!

+38 (044) 278-89-36, +38 (068) 838-42-58
Україна, 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 1        www.medexim.ua

 � Електромеханічне синхронізоване крісло пацієнта  
з системою екстренної  зупинки

 � Автоматична система змиву плювальниці та 
наповнення стакана

 � Рухома знімна плювальниця із загартованого скла
 � Трьохфункціональний пустер –  

вода/ повітря/ вода-повітря (з підігрівом)
 � Багатофункціональна ножна педаль
 � Ежекторна система слино- та пиловсмоктувача
 � Безшовна, гігієнічна оббивка крісла пацієнта
 � Ємність для води (зовнішнє розташування)
 � Операційна лампа LED (два рівня яскравості)
 � LED негатоскоп
 � Вбудований скелер в установках з в/п інструментів

 . Автоклав класу В (вакуумна помпа)
 . Об'єм камери: 21 л
 . ЖК-дисплей та унікальна сенсорна панель керування
 . Сучасний дизайн 
 . Легка гігієнічна обробка
 . Надійні механізми безпеки

 . Ширина шва: 12 мм
 . Максимальна ширина пакування: 30 см
 . Потужність: 100 Вт
 . Габарити: 46 x 35,8 x 16,5 см
 . Вага: 7 кг

 � Потужність: 0.55 кВт
 � Продуктивність: 115 л/хв
 � Повітряний потік: 60 л/хв./4 Бар 
 � Шумність: 52 дБ
 � Об’єм ресивера: 25 л
 � Тиск: 8 Бар (120 Psi)
 � Габарити: 410 х 410 х 520 мм  

(Д х Ш х В)
 � Вага: 24 кг

  СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Якість, доступна кожному  

Автоклав  
Vitale B

Переваги:
Характеристики:

Стоматологічна стаціонарна установка  

SUNTEM ST-D303

Стоматологічний безмасляний компреcор 

DynAir DA5001 398 $

530 $

175 $

від 2320 $

3140 $

2595 $

3460 $

Пакувальна машина 

Cristofoli Sella 2

 Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

 Оптимальная цена
 Оптимальные сроки
 Высокое качество

г. Киев, ул. Щорса, 44 Б
Тел.: +38 (099) 104 58 39
        +38 (068) 921 06 51

k-optimus@ukr.net

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ
АБАТМЕНТ

ОКСИД ЦИРКОНИЯ
575 грн

Суббота – 
рабочий день

КАРКАС410 грн

50
 гр

н
че

ре
з 

V
is

a/
M

as
te

rC
ar

d
 а

бо
 П

ри
ва

т
24

 і 
м

и 
оп

уб
лі

ку
єм

о 
йо

го
 в

 н
аш

ом
у 

ж
ур

на
лі

 і 
на

 с
ай

т
і

Ро
зм

іс
т

іт
ь 
ог

ол
ош

ен
ня

 н
а 

ZO
O

BL
E.

C
O

M
.U

A
, с

пл
ат

іт
ь 



14 15

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

«DELTA»
«ENDO EXPERT»/Дельта
«IPEX»/NSK
«NOVAPEX»
«BINGO 1020»/FORUM
«RAYPEX»/VDW
«DENTAPORT ZX»/MORITA
«FORAMATRON D10»/PARKELL

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ  АПЕКС-ЛОКАТОР?

Зубний технік (дівчина) шукає стоматолога для ви-
готовления м/к конструкцій. Київ. 

096-261-56-26

Здається в оренду позмінно стоматкрісло в окремо-
му кабінеті в діючій клініці. Все необхідне для роботи. 
Оплата за домовленістю. Київ, Оболонська набережна.

097-060-82-82

Здам окремий кабінет в клініці. Київ. Район ЖК «Паркове місто». 
Включено: установка, стілець, столик лікаря, шафка для матеріалів, 
скалер, укомплектовані стерильні лотки. Зміна (6 годин) - 450 грн.

093-193-66-81

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

тел. 044-287-10-20
тел./факс: 044-531-98-90(91)

e-mail: stom-zh@ukr.net  |   www.stomatolog-g.com.ua

Киев, ул. Шота Руставели, д. 27

 / Система самоконтроля всех 
параметров процесса

 / Встроенная система дегазации  
и очистки воды

 / Автоматическая закачка чистой  
и слив отработанной воды

 / Встроенный термопринтер для 
полного отчета о стерилизации

STERIL MAXIMUM
АВТОКЛАВЫ КЛАССА В

Автоматический электронный  
вакуумный автоклав  
с паровым генератором В-Класса,  
системой дегазации воды  
и начальным трехступенчатым вакуумом 
для стерилизации инструментов  
и материалов в любом сочетании

18 л - 3180 €

23 л - 3800 €

Центр лазерної заточки інструменту (Харків, метро «Наукова») 
пропонує послуги із заточування на німецькому професійному 
обладнанні, а також ремонт стоматологічного інструменту.

066-440-81-65 

Апаратна заточка кюрет LM RONDO PLUS. Київ, станція метро 
«Осокорки».  Вартість 45 грн/шт. 

044-570-97-77

Сервіс і ремонт стоматологічного обладнання (установки, 
стерилізатори, ендоприлади, рентгени, перетяжка крісел, 
 з/т обладнання). Продаж запасних частин.

050-143-11-81

ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматоло-
гічні наконечники, мікромотори, скалери, фотополі-
мерні лампи. Звертайтеся! Спробуємо допомогти!

044-572-57-44, 067-501-17-54

СЕРВІС / РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

СЕРВІС / РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

Ремонт літій-іонних акумуляторів  
до стоматологічних фотополімериза-
торів ELIPAR (3M ESPE) та інших.

                                          050-520-72-87

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Зуботехнічна лабораторія DENTIUM пропонує ви-
готовлення зубних протезів гідної якості. Всі види з/т 
робіт. Детальніше на сайті www.dentium.in.ua.

093-016-71-89 

Фрезерування оксиду цирконію. Каркас - 410 грн, 
індивідуальний абатмент - 525 грн.
Якісно та в строк! ФЦ «К-ОPTIMUS», Київ.

099-104-58-39 

www.dentabutic.com.ua

Компания "MARORESKU"
Киев, пр-т Победы, 67,
корпус В, офис 417 (м. "Нивки")

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамичес-
кими штифтами (10 шт.)

Трегер сотовый + штифты 
из высокотемпературной стали

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Ø 80 мм, 65 мм, 55 мм

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20

(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

Воскотопки и электрошпатели, 
трегеры сотовые, головки для 

обработки нейлона
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

780 грн

1240 грн

1860 грн

1050 грн

1570 грн

290 грн

190 грн

от 30 грн

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24



Решение окклюзионных проблем с помощью 
лицевой дуги и артикулятора при ежедневной  
работе клиники и лаборатории

Практическая часть – 
лабораторные этапы:

ЛЕКЦИОННО-ПРАК ТИЧЕСКИЙ  К УРС Д ЛЯ ОРТОПЕ ДОВ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

Зубной техник-мастер. Проводит учебные курсы в Германии, Голландии, Великобрита-
нии, Италии и др. по темам: артикуляция, окклюзия, диагностика нарушений в ВНЧС, норма-
лизация высоты прикуса, съемное и несъемное протезирование, CAD/CAM системы.  Руко-
водитель и совладелец одной из самых современных лабораторий в Польше – «Natrodent»,  
директор крупнейшего в Восточной Европе учебного центра компании Amann Girrbach AG. 

  Один из самых востребованных лекторов на международных конгрессах по вопросам 
окклюзии и CAD/CAM системам.

Лектор: Петр Нагадовский (Piotr Nagadowski), зубной техник

14 мая 2016 г. Киев

Лекционная часть:

 / Вопросы артикуляции

 / Способы регистрации 
движений ВНЧС

 / Сравнение различных 
систем артикуляторов

 / Аналоговые и цифровые 
системы в диагностике

 / Решение окклюзионных 
проблем, связанных  
с взаимодействием вра-
ча и зубного техника

Практическая часть – 
клинические этапы:

 / Регистрация окклюзии с 
помощью лицевой дуги

 / Индивидуальная реги-
страция динамических 
параметров ВНЧС

 / Скользящая направляю-
щая – релаксация мышц

 / Регистрация централь-
ного соотношения и 
центральной окклюзии

 / Перенос данных реги-
страции прикуса с лице-
вой дуги в артикулятор

 / Сравнение положения 
моделей в артикуляторе с 
лицевой дугой и без – как 
гипсовать модели в  арти-
кулятор без лицевой дуги

 / Почему окклюзия в 
артикуляторе всегда 
кажется правильной,  
а в полости рта нам  
приходится ее  коррек-
тировать из-за слишком 
большой  высоты 
коронок?

 / Анализ первого 
контакта на моделях в 
артикуляторе

 / Коррекция моделей для 
оптимальной окклюзии 
вкладок/накладок, 
коронок и мостовидных 
протезов в полости рта

Компания «Дентек ЛТД»

044-498-28-51  
067-935-22-11
063-463-55-73
www.dentek.com.ua
 dentek@i.ua

Телефоны 
для регистрации:

Майбутнє поряд з нами...

БІЛЬШИЙ ОБСЯГ КІСТКИ,
там де необхідно

ЗМЕНЬШЕННЯ КОМПРЕСIЇ  
НА КОРТИКАЛЬНУ ПЛАСТИНКУ

КОНІЧНЕ З’ЄДНАННЯ

УНІКАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВИПАДКАХ 

 З ДЕФІЦИТОМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ



NEW MULTI-LOCK
IMPLANT SYSTEM

PARALLEL 
GUIDE SET

GREEN TEAM

+38 (032) 235-29-60
+38 (093) 139-61-46

+38 (067) 419-28-10
+38 (050) 072-59-10

GREEN IMPLANT UKRAINE
www.a-dent.com.ua

IMPLANT

PREFIX

2.1 & 2.43
HEXAGON

SLIM
PLATFORM

STANDART
PLATFORM

Ø3.75

Ø1.7 Ø2.1 Ø2.6 Ø3.2

Internal Hex    Ø2.1

Internal Hex    Ø2.43

Ø4.2 Ø5.0 Ø6.0
Ø3.0 Ø3.8 Ø3.8 Ø3.8

RESPECT TUTANIUM IMPLANT

абатмент імплантат додаткове з'єднання замком

Система абсолютно сумісна з усіма типами систем стандартного шестигранника, платформа  2,43 мм

100 €

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



Рентген (Italy)

 Физиодиспенсер (Japan)

Визиограф (USA)

АКЦИЯ

г. Киев, ул. Нижний Вал, 15, офис 201
044-592-21-21, 099-444-02-55, 050-380-0-380
www.tsdental.com.ua    info.kiev@tsdental.com.ua

ПОКУПАЙТЕ У ИМПОРТЕРА!

ЛУЧШИЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ   «ТС  ДЕНТАЛ»

АРЕНДА НАБОРАБЕСПЛАТНО

НОВЫЙ ЛИДЕР В СРЕДНЕМ КЛАССЕ
КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ  

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО 
 ИМПОРТЕРА 

Наполнение 
установки

Стоимость 
опции

($)

Тип установки

FONA 2000L FONA 1000S

верхн. подвод нижний подвод верхн. подвод нижний подвод

верх.
подвод

ниж. 
подвод

Элит Стандарт Элит Стандарт Элит Стандарт Элит Стандарт

Инструментальный стол врача

1-й
инструмент

Пустер стандарт      

Пустер Sprayvit (Sirona) 
Германия 180 180    

2-й
инструмент

Пневмовыход М4      

Пневмовыход М4+свет 185 185    

3-й
инструмент

Пневмовыход М4 95 95    

Пневмовыход М4+свет 185 185

Микромотор BL-ISO-E 
+Light (Sirona) Германия 1600 1600  

4-й
инструмент

Пневмовыход М4 95 95  

Скалер UDS N3 Led (Китай) 350 350    

5-й
инструмент

Пневмовыход М4 150 95

Микромотор NSK M40Led 1015 950

6-й
инструмент

Пневмовыход М4 150 95

Лампа фотополимерная 285 220

Блок ассистента
 Контрольная панель 

+ держатель на 4 инструмента 400    

Стандартный держатель 
на 2 инструмента

    

 Система эжекторного 
отсоса

    

Сепаратор (Dry Suction) 200    

1 место Слюноотсос         

2 место Пылесос         

3 место Пистолет ассистента 
стандартный

    

4 место Лампа фотополимерная 150  

Операционный светильник
 Halogen Light     

 Fona LED 700    

Кресло пациента
 Мягкая обивка кресла (Soft) 250  

 Безшовная обивка кресла 
(Standart)

      

Стул Доктора в соответствии с обивкой кресла
 4 функциональные 

настройки (3D) 250    

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА (USA, $) 8650 7700 8450 7500 5750 5250 5250 4800

Доставка, инсталляция и гарантия 12 месяцев на данное оборудование – 200$ на одну установку

3300 $
Cистема коротких имплантатов (USA)

SINCE

1985
SIMPLE. PREDICTABLE. PROFITABLE.



www.dlux.biz

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

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 5000 наименований)

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

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

4.	Гибкие условия доставки при заказе от 1000 грн

5.	Наложенный платеж

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

У НАС ВСЁ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ

SWITZERLAND

Офіційний представник компанії TRATE AG в Україні | 050 739-1515 | info@yamamoto.com.ua

комплект імплантатів, супраструктур та інструментів 
для успішного початку роботи з системою ROOTT

15 імплантатів RoottForm
з конусним з’єднанням

15 абатментів

5 трансферів 
для закритої ложки

5 трансферних 
ковпачків

15 формувачів ясен 15 трансферів
для відкритої ложки

Хірургічний набір
TRR-mini

Система імплантатів 
ROOTT розроблена та 
виготовляється в компанії 
TRATE AG (Швейцарія). 

ВикористовуючіВикористовуючі величез-
ний досвід тисяч 
імплантологів з усього 
світу та відповідаючи на їх 
запити щодо дизайну 
імплантату та протетики, 
хірургічних та ортопедич-
них протоколів - система 
ROOTT увібрала в себе всі 
найсучасніші розробки.

Але наша головна 
відмінність та перевага - 
це якість! Точність виго-
товлення та чистота 
поверхні стануть запору-
кою успуху лікування 
Ваших пацієнтів.

оплата в грн. по курсу

двоетапна система з конічним з’єднанням

Система     і м п л а н т а т і в 
ROOTT розроблена та 
виготовляється в компанії 
TRATE AG (Швейцарія).

Використовуючи величезний 
досвід тисяч імплантологів з 
усього світу та відповідаючи 
на їх запити щодо дизайну 
імплантату та протетики, 
хірургічних та ортопедичних 
протоколів – система 
ROOTT увібрала в себе всі 
найсучасніші розробки.

Але наша головна відмінність 
та перевага – це якість! 
Точність виготовлення та 
чистота поверхні стануть 
запорукою успіху лікування 
Ваших пацієнтів.

Офіційний представник компанії TRATE AG в Україні
050 739-1515 | roott@yamamoto.com.ua

комплект імплантатів, супраструктур та інструментів
для успішного початку роботи з системою ROOTT



За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua; www.galit.te.ua

 Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

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

2800
 
$

від 2500 $АВТОКЛАВ,  
КЛАС В, 18 и 23 л

ПАКУВАЛЬНА 
МАШИНА 
KDF-500

280 $

АКВАДИСТИЛЯТОР 
KDZ-4000

190 $



ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, пр-т Победы, 61/2 
044-503-33-24,  
067-447-16-32

WWW. LHBDENT.COM.UA
LHBMAG@UKR.NET

Цвет BL( Блич )

Акриловые зубы

При покупке* продукции Alpha-Bio Tec

на сумму 2,600 USD (оплата в грн) 

           Вы получаете в подарок
расширенный набор хирургических 
инструментов в обновленном боксе  
для хранения и стерилизации  

стоимостью 1,300 USD

Акция от Alpha-Bio Tec
ЛЕГКИЙ СТАРТ!

При покупке* продукции Alpha-Bio Tec

на сумму 5,500 USD (оплата в грн) 

           Вы получаете в подарок 
физиодиспенсер с функциями 
программирования и регулировки 
торк-усилия Traus XIP10 Saeshin (Корея), 
с мультифункциональной педалью
и кнопочным наконечником 20:1 

стоимостью 2,810 USD

*Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

Количество подарочной продукции ограничено!

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

Украина, 03039, г. Киев,
пр. Голосеевский, 46 а

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине



Официальный дистрибьютор компании FONA в Украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, (050) 351-69-63, (050) 445-42-05
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

Система верхней  
или нижней подачи 
инструментов  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � Система клапанов «Baustein» 
(Sirona, Germany) на всех 
установках нового поколения!!!

 � Единый переключатель подачи 
воды, воздуха и питания

 � Мягкая обивка кресла (опция )

Цены действительны при заказе до 20.04.2016. 
 Оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 3400

цена

от   $ 6800

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

Новейшие разработки FONA s.r.o.
(концерн SIRONA)



Полный цикл производства на заводе TROPHY (Франция)
Высокочастотные рентгены, 
не имеющие аналогов по 
радиационной безопасности 300 кГц

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U - 60 кВ; I - 7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм
Дистанционный пульт

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U – 60/70 кВ ; I – 4/7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм

Сопутствующие товары: 

 - пленка D-Speed, E-Speed 

 - реактивы

CS 2100 

CS 2200 

CS 2100 
CS 2200 

МОБИЛЬНЫЙ

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

www.unident.com.ua

RVG 6100 

Высокие  диагностические 
возможности
27.03 пар л/мм

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Лучшая технология 
датчика, представленная  

на мировом рынке  
за последние 25 лет

Максимальная 
детализация 

изображения

Лучшее соотношение
цена/качество
Реальное разрешение - 14 пар л/мм

Реальное разрешение
более 20 пар л/мм

RVG 5100 

2900 €
Оплата в гривнах по курсу

Акция!




