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Програма на сайті:

Міжнародний Конгрес Альфа-Біо Tек. 
в Ейлаті для країн СНД і Балтії.

Alpha-Bio Club представляє:

044-225-28-45
067-934-91-19

Новітні технології

Сучасне обладнання

Досвід

Доступні ціни

Якість, перевірена часом 044-225-28-45
067-444-17-34

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



Киевский инженерный центр

Идеальные прИборы для надежного прохожденИя 
И точного ИзмеренИя длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным апекс-
локатором. 
12 программ

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

1300 у.е.*Цена: 350 у.е.*Цена:

1 у.е. = 1 евро

Piezon® master 600 miniMaster Air-Flow® handy 2+ Air-Flow® handy Perio

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

Швейцарское качество

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Приобретая любой комбинированный прибор 
получите в подарок эндомотор Еndy 6200

Приобретая любой прибор из представленных ниже, 
получаете в подарок Locapex FIVE

ORTHOPHOS XG 3D
 Универсальный рентген-аппарат  для цифровой пано-
рамной рентгенографии и томографии 3D.
 Благодаря функции объемной томографии аппарат иде-
ально комбинирует 3D и 2D режимы рентгеновской съемки.
 Автоматическая адаптация панорамного среза, боль-
шой выбор специальных программ  для индивидуаль-
ных настроек  с адаптацией к анатомии  и к клиническо-
му показанию.
 Цветной сенсорный экран показывает пользователю все 
возможности и помогает ему с помощью четких изображе-
ний и подсказок управлять аппаратом.

Гармоничное сочетание высочайшего немецкого качества,
инновационных технологий и дизайнерских концепций

кИц «стоМатсервИс»
официальный дилер в Украине

01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17

e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomatservice.com

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Немецкий  стаНдарт  
по доступНой цеНе:

 1 у.е. = 1 доллар

цены

от 
     2.800  

          
        

у.е.

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом)

Стоматологическая установка
Teneo — инновация в деталях

от 35.550 у.е.*
 1 у.е. = 1 евро
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Эксклюзивный
представитель
в Украине

ООО «Виола Медтехника»
(0532) 693-711
(0532) 615-890
(0532) 615-891

viola_lite@mail.ru
www.viola.net.ua

Стоматологические 
наконечники

Доступная цена при качественной продукции от Южнокорейской компании «Saeshin» 
зарекомендовавшей себя на рынке Украины бормашинами и двигателями Strong.

ACL (B)-41I                                          2 600 грн.
наконечник понижающий кнопочный (20:1)

ACL (B)-42I                                          2 600 грн.
наконечник понижающий кнопочный (16:1)

ACL-42I                                                 2 500 грн.
наконечник понижающий под ключ (16:1)

ACL (B)-43I                                          2 600 грн.
наконечник понижающий кнопочный (64:1)

ACL-43I                                                 2 500 грн.
наконечник понижающий под ключ (64:1)

ACL (B)-45I                                          2 600 грн.
наконечник понижающий кнопочный (32:1)

ACL-45I                                                 2 500 грн.
наконечник понижающий под ключ (32:1)

ACL-41I                                                 2 500 грн.
наконечник понижающий под ключ (20:1) 

CRB26LX                                              5 600 грн.
оптический наконечник понижающий (20:1)

CRB27LX                                              5 600 грн.
оптический наконечник понижающий (32:1) 

CRB26XX                                              4 800 грн.
наконечник понижающий кнопочный (20:1)

CRB27XX                                              4 800 грн.
наконечник понижающий кнопочный (32:1) 

 АТ-I                                                          700 грн.
прямой наконечник (1:1)

АТ-II                                                          700 грн.
прямой наконечник (1:1)

ACL-01C                                                  640 грн.
угловой микромоторный наконечник под ключ (1:1)

ACL-02C                                                  640 грн.
угловой микромоторный наконечник под ключ (1:1)

ACL(В)-01C                                            880 грн.
угловой микромоторный наконечник кнопочный (1:1)
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Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

ООО «АДАЛИН» г. Днепропетровск
Тел. (050) 500-43-42, (096) 938-87-73
(056) 785-40-19; факс. (0562) 368-813

e-mail: adalyn@ua.fm  

СтоматологичеСкие диодные 
лазеры "лика-ХирУрг м"

Гарантия 24 месяца

Модели мощностью: 3 Вт,  5 Вт,  7 Вт
Длина волны: 810 нм
Размеры: 150 x 260 x 300 мм
Применение в хирургии мягких тканей, 
пародонтологии, имплантологии, эндодонтии, 
косметологии и для отбеливания зубов.

Зарегистрированы МОЗ Украины. 

Зуботехнічний стіл Erio. 
Ціна 8 000 грн.
Тел. 097-114-74-94

Продам установку лазерної зварки «КВАНТ-15» 
для зуботехнічних робіт.
Тел. 050-698-78-58

Продам Heramat C - піч для випалу кераміки, б/в після 
повного сервісу. 
Ціна 1800 €. 
Тел. 099-027-35-10

Апарат для виготовлення кап Vacuum Former Pro Form.
Тел. 098-918-82-77

Продається б/в установка "Булат 6". 
Агрегат призначений для нанесення захисного покриття 
на металеві частини зубних протезів під колір золота.
Тел. 066-773-36-93

Продам б/в індукційну ливарну установку, 220 В, 
тигель на 60 гр, контроль плавки.
Тел. 050-517-41-60

Продам б/в індукційну ливарню "Славута" 
(Україна, м. Запоріжжя), тигелі "Bego", 
вага металу для плавки 60гр., 380V. В роботі була 4 роки. 
Стан хороший. Ціна 1500 у.о. Торг. 
Тел. 093-653-03-25, Сергій (Рівне).

Пневмопрес для нейлонів будь-якої жорсткості, 
експлуатується 6 місяців, в повній комплектації з 2 кюветами, 
стан нового! Ціна18 000 грн, на гарантії.
Тел. 063-460-06-87

Продам прес Wassermann б/в в хорошому стані.
Тел. 095-134-27-77

Продам ливарне обладнання б/в: установка індукційна Galoni 
Fusus, муфельна піч Ugin Programix 50, вакуумний міксер Wip 
mix, вібростіл Dentalfarm, піскоструй Bego korostar s, ваги, 
мотор, пилосос Renfert, компресор Forte, паяльний апарат 
Ефект 210. Можна окремо. Тел. 097-114-74-94

Муфельна піч МП-60 (Прогрет, Україна) б/в.
Тел. 096-249-37-31

Піч Ivoclar EP600 combi. 
Комплектна з вакуумом, набором для 
калібрування. Працювала тільки під 1 клініку. 
Тел. 067-868-81-82

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Зуботехнічне обладнання
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Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

 тел.: 057-773-27-01
095-36-11-902, 097-36-07-942
email:galoshmat@mail.ru

55 пар

простота
НаДЕЖНостЬ

КартриДЖНая систЕма заправКи

0652-375-675           050-564-38-54
096-49-00-499        093-657-657-7

Продам ● стоматологічне обладнання Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в помпу вакуумну DURR DENTAL 
на 2 установки з сепаратором.
Тел. 066-724-37-83

Терміново продам б/в турбінний наконечник NSK Pana Max 
в хорошому стані. Турбіна працює добре. Бор центрує, 
керамічні підшипники не змінювалися. Ціна 300 грн.
Тел. 067-688-86-86

Продам б/в стоматустановку Chirana-Prema.
Тел. 098-766-59-95

Продам стоматустановку Century plus CFS international. 
Знаходиться у Вінниці. Можливий торг.
Тел. 093-812-46-22

Продам б/в компресор DK -50. 
Ціна 3200 грн.
Тел. 097-278-14-73

У зв'язку із закриттям продам б/в: 
2 установки «Хірана» + крісла + компресори, стерилізатори 
сухожарові ГП-40 - 3 шт, інструментарій та багато іншого. 
Ціни низькі (м.Черкаси)
Тел. 067-470-32-71

Продається б/в панорамний плівковий рентген-апарат 
Soredex CRANEX Excel Ceph 2008 року випуску 
(введений в експлуатацію в 2009 році), в хорошому стані. 
Ціна договірна.
Тел. 0432-67-42-42

Стоматологічна установка Siemens б/в. Виробник Германія. 
Реставрована, в дуже хорошому стані. 
Ціна 1350 $.
Тел. 095-324-00-27

Продається б/в стоматологічна установка 
CACAN COMBINETTE 5000 , місто Київ.          
Ціна 500 у.о. Контактна особа - Оксана Вікторівна.
Тел. 067-921-23-66

Продам б/в плівковий панорамний рентген в робочому стані у 
зв'язку з придбанням цифрової версії (на даний момент встанов-
лений і працює в кабінеті), проявочні машинка Durr в комплекті. 
Самовивіз з м. Павлограда.
Тел. 066-166-97-19

Продаю б/в стоматологічну установку Guangzhou Chuang 
Qi Medical Equipment в дуже хорошому стані. Установка 
була куплена в листопаді 2011 року і використовувалася як 
резервна. Установка ще перебуває на гарантії. 
Ціна - 20 000 грн. Торг. Тел. 050-533-37-34

Продам б/в стоматологічну установку «Гнатус Сінкрус» 
випуску 2005, виробник Бразилія, в робочому стані. 
Ціна 12000 грн. Торг. 
Тел. 044-541-02-32

Продам  
стоматологічне обладнання 

(б/в 2 роКи):
- стоматустановку «CHIRANA SMILE STATIC – 04»; 
- стоматкрісло «GNATUS»;  
- компресор DК-50 plus.
Місцезнаходження обладнання – місто Київ.

тел. 098-089-77-33

СтОматОЛОгИчЕСкИй 
ДИОДНый ЛазЕР Granum
в помощь врачам любой специализации

 ЭСтЕтИчЕСкаЯ СтОматОЛОгИЯ

 ПаРОДОНтОЛОгИЯ

 ЭНДОДОНтИЯ

 ХИРУРгИЯ

 ИмПЛаНтОЛОгИЯ

Работать с лазером легко!

По вопросам приобретения обращаться:
61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел/факс: (057) 717-76-92, 714-01-31 
medtech@med-market.com.ua  
www.med-technika.com

2 года гарантии

производство СШа

Не требует технического обслуживания.

Один световод рассчитан  
на 600 пациентов.

3 световода в комплекте.

Стрипперы для снятия изоляции  
со световода.
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«стоматолог-Ж»
г. Киев, ул. Шота руставели, 27

тел./факс: +380 44 531-9890 (91), 287-10-20
e-mail: stom-zh@ukr.net

наконечник 
турбинный 

стоматологический 
нтс – 300 – 05

наконечник турбинный 
кнопочный 
нтКс-300-1 м4, в2 
с быстросъемным 
соединением (типа NSK)

наконечник 
турбинный 
кнопочный 

светодиодный 
нтКсд – 300

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-лоКаторы

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

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

www.china-dent.com.ua

м ы  ус т у п и м
н а ш л и  де ш е в л е ?

Тел: 095-883-02-85

Самые 
низкие цены

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в стоматологічну установку Sirona M1. 
Привезена з Німеччини. Була реставрована. 
Турбіни зі світловодом. 
2 електромотори, коагулятор, скейлер.
Тел. 067-591-69-92

Рентген-апарат Gendex 765 DC. Круглий тубус, 
трубка 65 КВ, 7 АМ, тубус 20 см, блок живлення, пульт 
управління (0.02-2 сек), пантографічне плече + кронштейн, 
пульт управління Quickset. Рік випуску 2007, США. 
Ціна $ 1500. Тел. 097-729-10-10

Продається стоматустановка» ХІРАДЕНТ 695 Н» 
(пустер, мікромотор, скалер «Амдент», 
дві турбіни «Мідвест», компресор двохциліндровий). 
Крісло «Айдек», сухожар ГП-40.
Тел. 067-850-23-44

Продам установку Kinetika (6 років) виробництва Бразилія.
Тел. 095-100-88-12

Продам фотополімерну лампу б/в. 
Куплена в США.
Тел. 067-836-76-22

ПродаЄться 
стоматологічна 
УстановКа a-dec 

perForMer
2000 р. в., в відмінному стані

Ціна: 2000$

тел. (067) 449-06-93, 529-88-91
Анна Володимирівна
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Продаю б/в стоматологічне крісло 
+ 2 інструментальних столика.
Тел. 097-642-48-39

Продам мікромотор б/в ендодонтичний 
VDW ENDO IT Professional. Працював 4 роки. 
Ціна 700 €. У відмінному стані. Можливий торг.
Тел. 067-560-05-94

Стоматологічна установка КАВО УНІК (Бразилія), плюс крісло 
стоматолога. Колір зелений. Нижня подача, ідеальний стан. 
Ціна 2200 у.о.
Тел. 032-295-47-14

Продам б/в стоматологічну установку «роботяга китаєць 
FLT – 200». Доукомплектована мікромотором, 2 пневмоприводи, 
мікромотор з регулюванням обертів, 2 пустери, слиновідсмокту-
вач, система чистої води, 2 стільці під колір крісла. Ціна 2000 у.о. 
Можлива розстрочка на 1 рік. Тел. 067-275-05-04

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯСЕН
CLINIC LINE

ЛИПЕНЬ 2010 СІЧЕНЬ 2011 ЛИПЕНЬ 2011

СІЧЕНЬ 2012 ЛИПЕНЬ 2012 СІЧЕНЬ 2013

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

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

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

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ
І ЗМЕНШУЄ ВИРАЖЕНІ ПРОБЛЕМИ

З ЯСНАМИ ЧЕРЕЗ 4 ТИЖНІ

Справжня турбота про пацієнта не закінчується в кабінеті стоматолога

ХАРИЗМА, г. Киев, ул. Мостицкая, 9
тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02
www.harizma.com.ua

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

Made in USA

 Комфорт при ношении!

 Увеличение: X2.5, X4, X6

 Полный вес 56 грамм!

МагазИн стоМатологИческИх МатерИалов

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 
050-351-01-81, 097-919-52-02, 
e-mail:litchrombulat@mail.ru

ооо “литХромБулат”

нивкиМ

270 грн 

Прессовка 
нейлона

(Deflex)

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

Продається б/в: стоматустановка "Кастеліні" (1300 у.о.), 
рентген "Сіменс" (800 у.о.), 
сухожарова шафа стоматологічна (1000 грн).
Тел. 097-346-33-03

Продам б/в стоматологічний автоклав Faro б/в (15 дм/куб). 
Ціна 4500 грн.
Тел. 066-315-13-03

Зуботехнічна лабораторія Dentalmax пропонує послуги: 
незнімне протезування, знімне протезування, лагодження 
знімних протезів. Постійним замовникам знижка 10%.
Тел. 068-357-16-44

Пропоную послуги зубного техніка: металокераміка 220 грн, 
циркон 750 грн, прескераміка 650 грн, 
знімні протези 280 грн, нейлон 800 грн, 
бюгельне протезування. Тел. 093-053-70-90

Продам б/в компресор DURR, 220 В.  
Ресивер 75 літрів. 
Видає 175 літрів/хв.
Тел. 095-939-66-40

Продам бінокуляри 3,5-420. У роботі були 2 рази. 
Продаю з причини непотрібності і роботи з іншими.
Тел. 068-131-18-01

Послуги лиття (Київ) - зуботехнічні роботи. 
Висока якість, швидкі терміни, розумні ціни. 
Без вихідних, цілодобово, кур'єр. Троєщина. 
Тел. 098-790-86-47

Апарат для автоматичного замішування 
капсульних версій матеріалів.
Тел. 097-891-09-46

ПослУги ЗУботехнічних лабораторій
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Єдина рекомендація.р
Здорові зуби на все життя!

Електричні зубні щітки Oral-B мають виняткові 
якості та функціональні переваги. Незалежним 
дослідженням доведено, що зворотно- 
обертальна технологія, розроблена компанією 
Oral-B, дає змогу досягти чудових результатів 
чищення зубів у порівнянні з використанням 
звичайних мануальних щіток.

Ваш досвід і наші технології 
для стоматологічного здоров’я 
пацієнтів.

Справжня турбота про пацієнта не закінчується в кабінеті стоматолога

*згідно з дослідженнями, проведеними у 2009-2010 рр.

м. Київ, 
метро осокорки

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

Зуботехническая лаборатория 

приглашает к сотрудничеству 

врачей и Зубных техников. 

с клиниками Заключаем договора.

работаем с другими городами.

тел. (044) 220-46-29
(044) 220-46-27
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2 РУХЛИВІ СТОРОНИ,
1 - СУПЕРЧИЩЕННЯ!*

ВИДАЛЯЄ БІЛЬШЕ
НАЛЬОТУ УЗДОВЖ
ЛІНІЇ ЯСЕН*

Справжня турбота про пацієнта не закінчується в кабінеті стоматолога

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

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

дає змогу щітці адаптуватися до індивідуальних 
особливостей будови ротової порожнини.

* у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

при регулярному використанні

По всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

e-mail: brovera@mail.ru

 Детский панорамный снимок - 100 грн

 Стандартный панорамный снимок - 150 грн   
       (распечатка или CD) 

 ВНЧС (распечатка или CD) - 150 грн

 КT верхней и нижней челюстей - 500 грн

 KТ + Панорамный снимок - 600 грн

 KТ синусов (ЛОР патология) - 400 грн

 Расширенный анализ томограммы - 150 грн

г. киев, ул. авиаконструктора антонова, 4 корп. 1

Предварительная запись по телефонам:

(044) 592 25 05, (044) 242 83 49
(результат на e-mail: dental-ct@ukr.net)

3D ДИАГНОСТИКa

робота в стоматології • вакансії

в сУчаснУ стоматологічнУ 
КлініКУ м. КиЄва Потрібні:

- лікар стоматолог з досвідом роботи не менше 5 років;

- медсестри на посаду асистента стоматолога; 

- інтерни на посаду асистента стоматолога.

тел.: 044-575-88-81
095-432-42-25

В мережу стоматологічних клінік міста Харкова потрібен 
сервісний інженер стоматологічного обладнання. 
Заробітна плата висока.
Тел. 066-965-76-51

Для роботи в приватній стоматології 
в Голосіївському районі м. Києва 
на загальний прийом потрібен лікар, 
досвід роботи обов'язковий.
Тел. 067-506-87-63

Стоматологія на Васильківській запрошує до співпраці 
лікарів стоматологів (терапевта та ортопеда). Досвід роботи 
більше 3-х років.
Тел. 050-490-94-90

Для роботи в приватному стоматологічному кабінеті 
потрібен асистент стоматолога 
із середньою медичною освітою (м. Вишневе).
Тел. 067-446-50-46

Стоматологічний центр пропонує роботу лікарю стоматологу-
ортодонту зі стажем роботи не менше 5-ти років. 
Ми знаходимося в Святошинському районі, 
недалеко від ст. метро Академмістечко.
Тел. 050-311-73-50

В медичний центр "Асклепій"
 у місті Вишневому (Київської. обл.) потрібна медсестра.
Тел. 098-463-03-25

Зуботехнічна лабораторія запрошує для роботи зубних 
техніків на умовах оренди. 
Лабораторія укомплектована всім необхідним для різних 
видів протезування. Ціна питання 1200 грн/міс.
Тел. 099-344-71-15

Запрошуємо 
до співпраці самостійних, ініціативних, працьовитих. 

Вигідні та перспективні умови оплати.

тел.: 050-311-51-23,       050-330-21-86



Наконечник для імплантології
Мініатюрна головка
Подвійна система охолодження
Зрошувальна насадка та У-образний 
конектор у комплекті

ХарактериСтики:
- максимальна потужність,  
обертовий момент: 210 Вт, 50 Н/см
- максимальна потужність насосу: 75 мл/хв.
- число програм: 10
- швидкість двигуна: 200-40 000 об./хв.
- освітлення 25 000 люкс
- багатофункціональна ножна педаль 
(регулювання швидкості, охолодження, 
напрямку ходу)
- удосконалена калібровка обертального 
моменту (система АТС) – висока точність 
обертання

Pana-Max-TU
Турбіна Pana-Max (підсилена) 
з голівкою типу Torque, 
з кнопкою,  
системою очищення голівки, 
2-х канальним спреєм, 
350 000 - 450 000 об./хв., 
роз’єм Midwest  

Турбіна Ti-Max XL, 
з голівкою типу Standart (X600L, 21W) 
або Torque (X700L, 22W). 
Тітановий корпус; з кнопкою, оптикою, 
системою очищення голівки,
4-х канальним спреєм, клапаном “Анти-СНІД”; 
360 000 - 450 000 об/хв., підвищеної потужності, 
система захисту від надмірного тиску.

Швидкоз’ємний перехідник з оптикою, 
захисним клапаном “Анти-СНІД" та LED світлом

Зуботехнічна турбінна установка 
для роботи з цирконом

X600L / X700L

SGM-ER 20і 
наконечник длЯ ХІрУргІЇ

тУрБІнниЙ наконечник

тУрБІнниЙ наконечник

PTL-CL-LED

PRESTo AqUA ІІ 

комплектацІЯ:
пристрій керування, мікродвигун 
з кабелем 1,8м,  кутовий понижаючий 
20:1 титановий наконечник 
з оптикою (LED підсвітка), 
педаль керування, трубка подавання 
води(5 шт), інші аксесуари

2630 €

тоВ «Укрмед дентал»
м. київ, вул. довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41 факс: 537-38-78, 458-47-60
e-mail: admin@ukmed-dental.com w w w . U k R M E D - D E n T A L . C o M
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Офіційний дистриб’ютор в Україні:
ПП «Медмаркет Сервіс», Київ
тел: (044) 247-41-0620

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

03680, Украина, г. Киев, ул. машиностроительная, 44
тел./ факс: +38 (044) 247-41-06,  тел:+38 (044) 383-07-23, 383-07-75
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

Наконечники NSK, Bien Air, электоромоторы, 
фиброоптика, итальянские светильники G.COMM

ОСЕННИЕ 
акЦИИ 

21



«СЛОЖНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМПЛАНТАЦИИ И АУГМЕНТАЦИИ КОСТИ»

Д-р Илья Фридман (Россия-Израиль)
Хирург-имплантолог, консультант, главный врач «Немецкого Стомато-
логического Центра» (Москва). Официальный представитель систе-
мы имплантации AlphaBio tec. на территории РФ. Лектор междуна-
родного класса. Разработчик программы системного образования 
врачей-имплантологов в России. Организатор многих конгрессов и 
семинаров по дентальной имплантации. Действительный член ICOI 
(Международной Имплантологической Ассоциации), ICOI IPS.

Тема доклада:
«Теоретические и практические аспекты успешного субантрального аугмен-
тирования. Восстановление адентичных участков дистальных отделов верхней 
челюсти с помощью дентальных имплантатов. Современные технологии транс-
плантации слизистого «дна» верхнечелюстной пазухи. Алгоритмы планирования 
ортопедической реабилитации и оперирования при различных клинических об-
стоятельствах». Физиологическое аспекты и обоснование выбора типов и разме-
ров имплантатов на примерах клинического использования имплантационной 
системы Alpha Bio Tec.» (14 академических часов)

Тема доклада:
«Практическое применение остеозамещающих материалов и материалов для 
регенерации мягких тканей, принципы аугментации кости на примере продук-
ции Alpha-Bio`s Graft. Костный орган (анатомия, гистология, физиология костной 
ткани). Биоматериалы (история, виды, сравнительная характеристика). Показа-
ния и противопоказания к применению биоматериалов. Клиническое примене-
ние костно-пластических материалов. Анализ клинических случаев». (2 акаде-
мических часа)

Д-р Сергей Гнатовский (Украина)
Врач хирург-имплантолог (специализация - костная пластика). Закон-
чил НМУ им.А.А,Богомольца г.Киев в 2003 году. 2003-2004 интернатура 
по специальности хирургическая стоматология на кафедре хирурги-
ческой стоматологии НМУ им. А.А. Богомольца. С 2004 года врач хи-
рург-стоматолог в Киевской городской стоматологической поликли-
нике. С 2006 частная практика в клинике «Артис» г. Киев. С 2011 врач 
хирург-стоматолог отделения современых стоматологических техно-
логий в соматологической поликлинике Днепровского р-на г. Киев.

место проведения:
Санаторий-профилакторий «БЕЛАя АКАЦИя»
г. Одесса, Французский бульвар, 59.

начало семинара: в 10-00    3 ноября 2012 г. (Регистрация с 9-00)

условия участия:
При оплате до 22.10.12 - 1000 грн., после 22.10.12 - 1200 грн.
Для клиентов Alpha Bio Tec. и студентов скидка - 20 %

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

3-4 ноября
2012 г.

г. Одесса

Офис(Киев) тел: (044) 501-12-31,   (095) 627-33-27

Представитель в Одессе: Михаил Кухаренко
тел.: (093) 084 33 80,   (097) 906 50 79
e-mail: jusis@rambler.ru
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Подробную информацию по акциям 

можно получить по телефону: (044) 501-17-02

Замена любой старой 
стоматологической установки 
на новую  производства 
A-DEC (США) или 
Mediprogress(Словакия) 

Замена любого старого сухожарового стерилизатора 
на новый автоклав класса «S»  или «B» 
производства COMINOX (Италия)

с компенсацией 

от1000$

 с компенсацией розничной стоимости 
старого стерилизатора

Эксклюзивный представитель в Украине ООО «КАСКАД ДЕНТ»
г. Киев, 03179, ул. Ирпенская, 78-а, 
тел./факс: 044-501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

Высокоточный слепочный материал на основе С-силикона, 
для многоцелевого применения в стоматологии. 
Визуальный контроль дозировки достигается благодаря 
контрастным цветам. Приятный аромат мяты.

Идеальное соотношение:
немецкое качество по

доступной цене
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г. Киев, ул.Салютная 5, 
тел/факс: (044) 400-0984
тел. (097) 987-2023 
          (050) 236-7706 
          (063) 032-7969

www.dentalpro.com.ua

Surgic  
XT PLUS LED
Комплектация: 
физиодиспенсер + микромотор + наконечник 20:1
 Высокий вращающий момент 50 Н/см     
и очень мощный микродвигатель 210 Вт
 Гибкий контроль скорости:                       
от 200 до 40 000 об/мин-1

 Бесщеточный микромотор с оптической системой 
и самый низкий уровень вибрации и шума
 Удобен и прост в работе
 До 10 программируемых пользователем режимов 
для хранения в памяти
 Свободные руки благодаря педали управления
 Автоматическая калибровка двигателя для 
каждого наконечника
 Возможность автоклавирования

покупаете 
физиодиспенсер 
nSk – получаете 

семинар 
в подарок

акциЯ
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Ультразвуковой скалер
Современный ультразвуковой 
пьезокерамический скалер UDS-L – 
воплощение в жизнь продвинутых 
стоматологических технологий. Выполнен 
с использованием цифровых технологий 
и задуман для эффективного, простого и 
длительного использования.

 Эргономичность. Удобные формы 
наконечников и облегченный вес оборудования 
снижают ежедневные нагрузки специалиста.

 Безопасность. Все съемные соединения 
автоклавируются, а поверхности 
дезинфицируются, исключая риск перекрестных 
инфекций.

 совместим с насадками EMS. Возможно 
использование эндоинструментов Maillefer, MANI, 
EMS, Mectron. Позволяет использовать в работе 
привычные инструменты, сокращая затраты.

375 $

Woodpecker UDS-L

от 50 $ Дентальные 
имплантаты 
в ассортименте

наконечник
SGM-ER16i

550 $

акциЯ



WWW.DENTIST.UA
Консультації стоматологів 

ONLINE



Легко заменяемый сенсор 
делает возможным апгрейд 
панорамного зонографа 
в конусно-лучевой 
компьютерный томограф

44 000 €

F.o.V 
10x9 

Программное обеспечение 
с интерактивной системой 
координат и возможностью 
симуляции имплантации

Простота манипуляций

HD качество изображения

Низкая лучевая нагрузка          
на пациента (от 25 мкЗв)

Зона исследования –
зубоальвеолярная область. 
Придаточные синусы носа

HD панорамный зонограф

- с CdTe сенсором 28 000 €
- с обычным сенсором 20 000 €

w w w . p o i n t n i x . i n f o
официальный дистрибьютор в украине

ооо «микродиамантплюс»
тел.: +38 044 353-15-46, +38 095 923-11-31

e-mail: info.mdplus@gmail.com

дИАСТЕМА

С ПОМОщью 
тОЛькО

УниВЕРСАЛьнОй 
ЭМАЛи HRi (uE)

С ПОМОщью 
тОЛькО

УниВЕРСАЛьнОй 
ЭМАЛи HRi (uE)

НИКАКОй ПРЕПАРОВКИ, АдгЕЗИВНАЯ ПОдгОТОВКА, НАЛОЖЕНИЕ ЭМАЛИ 
ENAMEL HRi , ПОЛИРОВКА И…. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАЗЛИЧИТЬ РЕСТАВРАЦИЮ!

УЛЬТРА КОНСЕРВАТИВНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ

УНИКАЛЬНАЯ тЕХНИКА

ОтЛИЧНЫЙ ЭСтЕтИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬтАтПРОСтОЕ ЛЕЧЕНИЕ

тОЛЬКО ЭМАЛЬ

тел: (093) 500-05-50, (067) 335-74-01, тел./факс: (032) 244-41-02
e-mail: ligeya@ukr.net, www.ligeya.com.ua

(*в рамках Х международной стоматологической выставки 
"Дентал-Украина". Львов, 25-27 октября 2012 года)
Мастер-класс проводит АЛЕКСАНдР ФЕЦЫЧ

ПРИ ПОКУПКЕ 
промо набора 
ENAMEL PLUS HRi MINI Kit 3 syringes 2,5 g  
приглашение на МАСТЕР-КЛАСС*  в ПОдАРОК!

30 31
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www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77

Міжнародна конференція
ODESSA DENTAL MEETINGOD

м. Одеса, вул. Пушкінська, 38
Освітня студія «Hellas Dental»

МОЖЛИВОСТІ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ 
СКЛАДНОГО ПАЦІЄНТА

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

Реєстрація на сайті 

www.odessadental.com.ua 
тел.: 096-658-456-3

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

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.31

р е д а К Ц і й н а  П о л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

«Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. 
Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович. 
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 21.09.2012. 
Розповсюджується по території України. Вся інформація публікується у відповідності до законодавства України. 
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у модульній рекламі та оголошеннях, несуть рекламодавці. 
Деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність. Будь ласка, будьте обережними і передбачливими. 
Усі помилки та похибки, що можуть зустрітися в журналі, викликані тим, що суцільна коректура не видається можливою. 

доставочна КаРтКа на КомплеКт ЖУРналІв
«навІГатоР стоматолоГІЇ» + «стоматолоГІчнІ оГолоШеннЯ»

П.І.Б.   або 
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 
або КОД ЄДРПОУ

Тел.  (_____)    _______________ E-mail:____________________________________________________

АДРЕСА

Індекс:                          область:  

район:                                                                      місто/село: 

вул.:                                                                                                                буд/корп.:                    кв:  

Постачальник
ФО-П Крижановський Олексій Миколайович
ЄДРПОУ 2774505850, тел. 044-573-97-73
Р/р 26009000025083 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023
Є платником єдиного податку 3-я група (5%)
Адреса 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, б. 20, к. 306

Довідки за тел. 044-573-97-73

РедаКцІйна пеРедплата 2013
Платник:________________________________________________

Адреса :_________________________________________________

________________________________________________________

Тел. :___________________________________________________

№ найменування сума до сплати

1
Редакційна передплата на комплект журналів: 

«Навігатор Стоматології» №1, №2 (2013)
«Стоматологічні оголошення»  №1 - №6 (2013)

500, 00 грн

Всього на суму:  П'ятсот грн. 00 коп., без ПДВ.

Виписав О. М. Крижановський:_____________________________________

12/ 2011

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250

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

КОРОТКІ ІМПЛАНТАТИ ATID 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИБОРУ!

ATID ∅5
3.75

4.2 mmd

6 m
m

d

ATID ∅6
3.75

5.1 mmd

6 m
m

d

тел. 044-501-12-31, 228-68-06; email: ifl @voliacable.com; www.dentalinfo.kiev.ua

Розроблений спеціально 
для стоматології!

www.agneovo.com

с. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

5/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

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

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.13

c.11

КОСМЕТИЧНІ ПРОТЕЗИ – ПРОДУКЦІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Новітнє високоточне інжекційне обладнання 
та спектр термопластичних матеріалів тел/факс: + 38 0314 24 31 60, 25 15 85

моб. + 38 067 312 22 63

E-mail: info@evolon.com.ua
www.evolon.com.ua

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

Відвідайте базовий курс
з протезування на імплантатах

доктора Павла Куца
11.06.2011 – м. Харьків

14.06.2011 – м. Дніпропетровськ

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ!

тел. (0

Акція №1
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70
детальна інформація на c. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

7/ 2011

передплатний індекс 37476

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

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

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

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

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

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

 www.remisdental.com

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

4/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

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

Рентген-апарати дентальні

Рентген-апарати панорамні

Радіовіз іографи

Рентгенівські  дентальні  плівки

Хімічні  реактиви
c. 31

ТОВ «Юнідент Україна», тел.: 044-230-47-73, 044-230-47-72, e-mail: offi  ce@unident.org.ua

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

4/ 2012

Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

03113 г. Киев, 

Проспект Победы, 80/57

факс: (044) 456-51-85, 

тел: +38 067-240-06-07

www.kmizmarket.ru

НУПМ-40

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МИКРОМОТОРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 
И МИКРОМОТОРЫ

совместное 
производство 

с Sirona

НСТФ-300 (М4) (В2)

НПМ 40-02

НУП 30-М

НУПМ 40

ММП 20-01 (М4)(В2)

НЗТМ-40

НЗК0-02

НСТБФ-300 (М4) (В2)

НСТКСВ

НСТ1К-300

                      VIENA 2012                     6-9 червня    "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Їдемо до Австрії на EUROPERIO 7
разом з MIS

на особливих умовах

АКЦІЯ




