
2/ 2015
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73
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098-561-56-99

Інтернет-супермаркет
для стоматологів

Повний спектр матеріалів для регенерації тканин

(044) 501-12-31, (099) 628-28-31, ifl@voliacable.com, www.dentalinfo.kiev.ua

400 грн

Отвори під гвинтову фіксацію 
безкоштовно

 Каркаси
 Кореневі вкладки
 Індивідуальні абатмени
 Безкоштовна кур'єрська  
доставка

044-225-28-45
www.zircon.com.ua

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

Made
in Germany

фрезерування  
з діоксиду 
цирконію

зуботехнічна 
л абораторіяUADENT

www.uadent.kiev.ua
044-225-28-45
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
перевірена часом

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

(Австралія)
1 упаковка Nylene (синтетичний моноволоконний матеріал,  
що не розсмоктується) В ПОДАРУНОК!

При покупці 2-х упаковок Biovek  
(синтетичний полігліколевий матеріал, що розсмоктується)

АКЦІЯ

Офіційний дистриб'ютор в Україні

Високоякісний та недорогий    
      стоматологічний  
             інструментарій з Білорусі

+38 (061) 233-75-99
+38 (061) 270-08-88

www.dentaldepo.com.ua



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

www.stomatservice.com

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!
ОсТЕРЕгайТЕсь ПОДДЕЛКИ!

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

супер скидка до 30%  
       в связи с обновлением аппаратов

СтоматологичеСкая уСтановка

  Sirona inTEGo
Качество, на которое  
                можно положиться

СтоматологичеСкая уСтановка

Sirona С8+
Выбор с8+ гарантирует Вам 
полную технологическую 
гибкость на долгие годы

Полная комПлектация:  
Эл. инструментЫ, 2 стульчика
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Віддам за розумні гроші дерев'яні стільчики  
для зубного техника.

063-993-23-34

4 5

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

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

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

Терміново продам б/в фотополімеризатори LABОLІGHT 
LV-ІІІ та STEPLІGHT SL-I для роботи з ортопедичним ком-
позитом GC GRADIA. Стан нових. Торг до перемоги!

067-507-17-94

Продам артикулятор Kavo PROTAR EVO 5  
з лицьовою дугою старого зразка.
Всі питання за телефоном.

097-983-25-30

Продам копію зуботехнічного столу KaVo з 
оригінальним пилососом KaVo SMART AIR. 
Телефонуйте, домовимося!

050-334-76-12

Продам піч для випалу стоматологічної кераміки 
HERAMAT C (Німеччина). Відмінний стан, обладнання 
з лабораторії.
 096-870-70-17

Продам напівавтоматичний прес для виготовлен-
ня всіх видів термопластів. Працює від компресора  
6-8 атм. Матеріали до стартової роботи додаються.

095-620-08-51

Продам б/в апарат «САМСОН» для зміни діаметру 
зуботехнічних гільз.

095-620-08-51

Продам зуботехнічну піч американської фірми  
NEY MARK-III в комплекті з вакуумною помпою.  
Все в робочому стані.

050-654-18-06

Продається стоматологічна установка MELORIN 3000T 
(Іран) в базовій комплектації.  За бажанням комплекта-
ція може бути розширена під вподобання покупця. Київ

050-383-14-71

Продам стоматологічну установку FEDESA Midway 
Lux. Мікромотор BIEN-AIR зі світлом – 2 шт.  
Монітор для інтраоральної камери (оригінал). 

095-520-33-90

Продам шліфувальний двигун для полірування 
та обрізки литників. Два режими роботи (1.500 та  
3.000 об./хв). Стан робочий. Львів. Відправлю по Україні.

095-600-30-04

Стоматологічна установка SIGER б/в. Куплена рік тому (ще 
є два роки гарантії). Є всі документи. Пневмомікромотор та 
WOODPECKER + електромікромотор з подачею води.

099-564-65-45

Продам б/в артикулятор Kavo PROTAR 7.

050-334-76-12

Продам стоматологічну установку STERN-WEBER 
(Швейцарія) в гарному робочому стані. Всі подробиці 
за телефоном. Івано-Франківська обл.

050-654-18-06

Продам зуботехнічний стіл в робочому стані 
італійської фірми Erio. Телефонуйте, обов’язково 
домовимося!

050-334-76-12

Продам укомплектовану б/ в стоматологічну 
установку AJ15. На гарантії, демонтаж, монтаж, 
доставка (до 300 км) за рахунок продавця.

093-233-11-82

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продам б/в зуботехнічний шліфмотор HERI 205/2.

050-634-88-55

Редакційна політика: «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: 27.03.2015.

У зв'язку із закриттям продаються три стомат. установки:  
ГАЛІТ Галант (нижня), FONA SIRONA (нижня), DABI-ATLANTE 
(верхня), рентген de Gotzen (Італія). Київ, метро «Золоті Ворота».

050-310-74-05

Продам б/в стомат. установку Gnatus Syncrus на 5 інстру-
ментів. Укомплектована. Зберігається в розібранному ста-
ні. Колір голубий. Стільчик лікаря.

067-466-89-79 

Продам б/в апарат для передстерилізаційної 
упаковки інструментів MELAG type101 (Німеччина). 
Макс. ширина рулону - 280 мм. Київ.

050-383-14-71

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в
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Продам п’єзохірургічний апарат NSK VARIOSUNG 3.

097-713-46-07

Продається мобільна стоматологічна установка з 
компресором. Шприц-пістолет вода/повітря, мікромо-
тор, пневмовихід М4, компресор масляний. Київ.

050-383-14-71

Продам б/в піч ТHERMAPREP для термафілів  
у відмінному стані.

097-725-00-11

Продається б/в ультразвуковий очищувач HERAEUS 
COMBILABOR CL-U1 (Німеччина). Частота генератора 
35 КГц. Розміри ванни Д23 Х Ш14 Х Г10 см. Київ

050-383-14-71

Продам приставку-мобік: пневмовіхід М4, пістолет в/п, 
мікромотор 18.000 об./хв. плавне регулювання обертів 
та реверсом, ежекторний слиновідсмоктувач. Харків.

066-908-56-91, 098-592-56-22

Продам стоматологічну установку Eurodent б/в. 
УЗ-скалер EMS, мікромотор BIEN-AIR зі світлом - 2 шт, 
турбінка без світла, новий пустер.

095-520-33-90

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

В медичний центр/стоматологія потрібні: стоматологи без 
ДР, помічники стоматолога (інтерни, студенти 5 курс). На-
вчання та стажування з подальшим працевлаштуванням.

093-233-11-82

У зуботехнічну лабораторію потрібен кераміст з 
досвідом роботи.

067-332-75-06, 044-331-75-06

Для інфекційної безпеки  
«лавеРна» пропонує:

 � АНТИСЕПТИКИ для знезараження рук, шкіри, 
ротової порожнини – швидкодіючі, на основі 
спиртів та безспиртові;

 � ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ засоби для знезараження 
поверхонь, апаратури, меблів;

 � засоби для ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ОЧИСТКИ 
стоматологічних інструментів;

 � засоби СТЕРИЛІЗАЦІЇ ендодотичних та інших 
стоматологічних виробів, інструментів;

м. київ, вул. Бердичівська, 1 [      лук'янівська]

044-238-02-30, 044-238-02-31
м

w w w. l ave r n a . k i e v. u a

+38 (098) 561-56-99, (063) 607-70-59
Присоединяйтесь, нам доверяют! С нами выгодно!

www.dento.com.ua

+ 2 750 $=

3 800 €=

5 300 €=

Интернет-супермаркет
для стоматологов

Granum 18B

фиолет т02 
виола

MELAG  
Euroklav 23VS+

AnySensor 1,5

CSN 
MAX 70

Pb=0,35, 
крас RAY

MELAG 

обП 2-15 виола

COMINOX

COMINOX

Seal 100

акция с 14.02.15 по 1.06.15!

2 591 $
192 $

115 €3 496 €

2 325 € 68,2 € 210 €

525 €

42 $

168,2 €

270 $

с т е р и л к а  E ko n o m

с т е р и л к а  Pr e m i u m

ре н т г е н - к а б и н е т  I d e a l

++

+

+
+

+ +

+

3 399 €

4 460 €

3 256 $

6 278 €

Продам стомат. установку A-DEC PERFORMER 3  
в хорошому стані. Доставлений електромотор.

067-738-68-13

Продам фізіодиспенсер NSK Surgic AP. Оновлена мо-
дель: 8 програм, крутний момент 50 Н/см, з титановим 
наконечником без оптики. Повна комплектація.

050-659-23-03

ПошУК ПеРсоналУ



8

Потрібні стоматологи: гігієніст, асистент лікаря 
стоматолога

095-432-60-35

Зубний технік запрошує до співпраці стоматолога. 
Металокераміка. Київ

097-742-61-15

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     
www.lhbua.com

НивкиМ

МАгАзИН СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

ЭксклЮЗиВнЫЙ 
ПреДстаВитель
В украине

Новые! 
Уникальные! 

Высококачественные!

Acry Lux V
Эстетически 
привлекательные

Высокопрочные

Широкий  
ассортимент товара

¹

¹

¹

Предлагаем широкий спектр  
услуг по зуботехническим работам 

для новых клиентов
ОсОбЫЕ УсЛОВИя!

Шукаю зубного техніка без шкідливих звичок для 
спільної роботи.

096-328-25-67

ПошУК ПеРсоналУ

У нову стомат. клініку (Київ, Севастопільська площа) на по-
стійну роботу потрібен стоматолог-терапевт та стоматолог-
ортопед зі своїми пацієнтами на взаємовигідних умовах.

044-537-18-75

ЗУботехнічні лабоРатоРії

Каркаси бюгельних протезів різних конструкцій будь-
якої складності. Терміни виготовлення до 7 днів. Бюгель-
ний протез «від А до Я». Якість роботи гарантована.

097-632-29-56, 066-393-88-99

Зубний технік шукає стоматолога для виготовлення 
м/к конструкцій. Київ

096-261-56-26

Зуботехнічна лабораторія VICTORIA пропонує виготовлен-
ня м/к від 240 грн. Знімне - ціна договірна. Якість гарантую. 
Кур'єрська доставка. Працюємо з усіма регіонами України.

067-969-82-88

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології ПотРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального ПРофілю 

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

067-26-000-92

18-22 травня 2015 | м. Київ
(на базі Інституту стоматології НМАПО ім.  П.Л. Шупика)

Хірургічні аспекти  
дентальної імплантації
Лектор: Валерій Камінський

Реєструйтесь на базовий 
курс для  початківців!

Подробиці  за  телефоном 

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

067-636-21-54

ТиТановые бланки 
для фрезеровки CAD/CAM 

GrADe 2/5 d = 98х8 mm 
d = 98x10 mm
d = 98x12 mm
d = 98x14 mm
d = 98x16 mm

Лучшая цена  
в украине

от 850 грн

В стоматологічну клініку (Київ, Поділ) потрібен 
стоматолог-хірург.

068-128-66-98
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Всі види зуботехнічних робіт. Пресовка нейлонів -  
290 грн. Коронки м/к - від 250 грн.

093-880-73-99, 067-321-77-14

ЗУботехнічні лабоРатоРії

Два кабінети, кабінет УЗД, рентген-кабінет. 95,6 кв. м.  
Клієнтська база, зручне місцерозташування. Два фасадних 
входи. Київ, метро «Академмістечко». Працює з 2003 р.

063-139-14-34

ПРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

d 25 
мм

(без заглушки)

d 22 
мм

8  грн/шт.

9.50  грн/шт.

093-602-73-99

Картриджи 
алюминиевые

Магазин для стоМатологов
и зубных техников
Киев, ул. антонова, 4, оф. 31
стомат. поликлиника Соломенского района

Стоматологам: 067-244-35-42

зубным техникам: 067-244-35-43

- боры от 13 грн
- хирургичеСкие фрезы от 15 €
- зеркала родиевые от 3 €

ЭффЕКТИВНая ПОЛИРОВКа 
НЕйЛОНОВЫх, а ТаКжЕ 
аКРИЛОВЫх ПРОТЕзОВ

4грн/шт.

заказ 
от 100 грн

цена: 5 +

320 + 20+

1

1

10 + 10+

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

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

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

Акция от Альфа-Био Тек

Шаг навстречу Вашим пациентам!
Срок действия акции до 31.05.2015

При покупке* трех титановых абатментов – один в подарок!

При покупке* пяти имплантатов одной серии – один в подарок!

При покупке* десяти имплантатов одной серии – один имплантат и десять абатментов в подарок!

При покупке* двадцати имплантатов одной серии – три имплантата и двадцать абатментов в подарок!

*Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

3 + 1
Зуботехнічна лабораторія «ВЕНЕЦІЯ» (Київ) пропонує співп-
рацю за адекватними ценам. Всі види знімного та незнімно-
го протезування. Якісне литво без вторинних домішок.

044-220-46-28, 066-817-91-70

Пропонуємо послуги з виготовлення високоточного литва, 
під м/к, м/п. Виконання терміновіх замовлень. У ливарні 
працює кераміст. Кур'єрська доставка. Київ, Львівська пл.

098-384-12-42, 095-420-91-78

Всі види зуботехнічних робіт (крім ортодонтії).  
Тільки Київ.

067-745-63-00

Фрезерний центр «ОПТІМУС» пропонує: індивідуальний 
абатмент з оксиду цирконію без платформи - 534 грн, кар-
кас з оксиду цирконію - 413 грн. Київ, вул. Щорса, 44Б, «ІПСТ».

099-104-58-39

Продаєтся нова стомат. клініка з хірургічнім та терапев-
тичним кабінетом. Панорамний рентген-апарат. Напра-
цьована база пацієнтів. Київ, Севастопільска площа.

097-911-63-68

Здам в оренду стоматологічний кабінет в клініці.  
Київ, ст. метро «Оболонь».

093-493-39-00

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Здам стомат. кабінет у новій клініці в р-ні Дарницького з/в по 
вул. Бориспільська у Києві. Зручна транспортна розв'язка. 
Стерилізація, рентген-знімки (візіограф) включені у вартість.

067-441-67-99

Здається стоматологічний кабінет в районі 
Солом'янської площі. 250 грн/зміна (6 годин).  
Можливе працевлаштування. Безкоштовна автостоянка.

068-322-14-91
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ооо «дельта», г. Киев, харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20

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

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?

Здам в оренду стоматологічний кабінет в клініці на метро 
«Оболонь» у Києві. Можлива оренда зміни (6 годин).

093-493-39-00

У діючій клініці здається в оренду окремий кабінет 
лікаря стоматолога (позмінно). Київ, Оболонь, 10 
хвилин пішки від метро.

050-412-34-00

Успішна стоматологічна клініка має вакансію для досвід-
ченого стоматолога на умовах оренди. Офіційне працев-
лаштування, рекламна підтримка. Київ, Печерськ.

067-235-34-16

 Зроблено в Україні

 сертифікат УкрсеПРо

ТОВ «Дентал Техніка» Україна, м. Харків
тел/факс (057) 719 41 27,  (050) 32 55 44 9,  (097) 0 66 88 66

e-mail: dentaltechnika@mail.ua
www.dental-technika.com.ua

Компресори
беЗМаслянI 
МалошУМнI 

044-570-97-77

Заточка кюрет аппаратом  
LM RONDO PLUS 

45 грн/шт. 

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

067-958-08-05 Ліана

ЗдаМ в оРендУ 
обладнаний 

стоМатологічний 
Кабінет на теРитоРії 

стоМатПоліКлініКи в Києві 

- Поруч кабінети рентгенодіагностики 
(КТ, ортознімки, з/т лабораторія) 

- Ціна договірна
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м. Київ, 
Метро Осокорки

вул. Срібнокільська, 20
(044) 570-97-77

3D діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн

096-958-02-11
Платник Пдв на загальних підставах
контактна особа: галина Іванівна

e-mail: dent_14@mail.ru

тов «адміністратор дент» (м. київ)

Інжекція

від  500 шт. – 9 00 грн/шт.

від  1000 шт. – 8 50 грн/шт.

від  2000 шт. –  8 00 грн/шт.

від 500 шт. – доСтавка безкоштовна

D=22 mm 

800 грн

Картриджі алюмінієві 

Vertex500 грн – 

600 грн – 

метелик, нейлон, ацетал та ін. види зуботехнічних робіт

Привезу
     вІдвезу

Стоматологічна клініка на Печерську (ст. метро «Дружби 
Народів») в Києві пропонує оренду обладнаного кабіне-
ту. Можливий варіант позмінної оренди робочого місця.

063-646-22-22

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Всі види дентальних рентген-знімків. Київ, вул. Голосіївська, 
13, стомат. центр «ВЕНЕЦІЯ». Результати дослідження по 
e-mail, на CD, в роздрукованому вигляді, на DVD (для КТ).

044-220-46-27, 220-46-29

ФОП Чернишова С.А. (Київ) Ремонтуємо: стомат. 
наконечники, мікромотори, скалери, фотополімерні 
лампи. Звертайтеся! Спробуємо допомогти!

044-572-57-55, 067-501-17-54

Заточка кюрет апаратом LM RONDO PLUS. 
Вартість 45 грн/шт. Київ, 

044-570-97-77

Ремонт, сервіс, модернізація різноманітного стомато-
логічного обладнання. Монтаж, демонтаж. Працюємо 
по всій Україні. Приїзд по Києву напротязі двох годин.

050-312-36-60, 044-223-44-98

діагностичні ЦентРи

сеРвіс / РеМонт обладнання



044-498-28-51 www.dentek.com.ua
dentek@i.ua

* акция длится до окончания товарных запасов на складе. акции не накладываются друг на друга.

«Компания  
Дентек ЛТД»

При покупке артикуляторов artexC  
(СN-217310/CT-217320/CP-218750/CR-218760) 
система Splitex в подарок

При покупке лицевой дуги 
artex-facebow скидка 70% на 
артикуляционную приемную опору

При покупке товара amann Girrbach  

                                                     на сумму от 500 €

При покупке товара amann Girrbach  

                                                     на сумму от 1000 € -15%
СКиДКА

-10%
СКиДКА

При покупке Giroform  
скидка 70% на стартовый набор для 
работы с Giroform

-70%

-70%

в ПОДАРОК!!!

«Компания Дентек ЛТД», тел. 044-498-28-51,  www.dentek.com.ua, dentek@i.ua
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мероприятия

работа

З/т
Лаборатории

недвижимость

диагностика

Cтоматолог общего приема

стоматология 8 г. Львов

Требуется cтоматолог общего приема,  
г. Львов

098-717-80-94, 063-218-36-36

каппы зубные ортодонтические аппараты

тимур г. киев

Предлагаю услуги зуботехнической лаборатории

096-265-47-46, 050-181-13-94

стоматологическая клиника "с.к. дент" г. киев

3D рентген-диагностика Planmeca Promax 3D  
от 250 грн 

044-570-97-77 

терапевтам   Эндодонтистам   ортопедам..
11 апреля 2015 г., г. Харьков

WDE_Kharkiv г. Харьков

Авторский курс Ларисы Дахно:  
Конусно-лучевая компьютерная томографии

067-690-03-03

продам клинику/кабинет

дмитрий

Продам стоматологическую клинику, 
Петропавловская Борщаговка, г. Киев

097-557-67-18
2 397 000.00 грн

все цены в объявлениях актуальны на 27.03.2015

попуЛярные 
объявЛения 27.03.2015
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Художник — Сергей Цемрюк

 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
EAST EUROPEAN CONGRESS 

OF DENTAL IMPLANTATION

все цены в объявлениях актуальны на 27.03.2015

продам новое

апекслокаторы

апекслокатор

деЛьта

ДЕЛЬТА EndoEXPERT

050-310-23-20, 044-563-44-66
4 000.0 грн

продам б/у

компрессоры стоматологические

безмасляный компрессор

гудыренко владимир иванович

EKOM DK 50 PLUS, Б/У

050-383-14-71
16 450.00 грн

акции

рентген аппараты стоматологические

дентальный рентгеновский аппарат

UNIDENT GROUP

CARESTREAM DENTAL 2100

067-272-33-11, 044-233-20-54
56 280.00 грн

сервис
Запчасти

сервис стомат. оборудования 

александр м. г. киев

      СЕРВИС 

044-570-97-77

спрос

миколайчук сергей борисович 

Куплю керамические массы  
IPS, DUСERAM, VITA VMK MASTER

050-433-21-27

попуЛярные 
объявЛения

аппаратная заточка кюрет

27.03.2015



www.dlux.biz

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

www.vladmiva.com.ua

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

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

www.periocenter.com.ua 

сПециалиЗироВаннЫЙ меДицинскиЙ центр Профилактики и лечения ЗаболеВаниЙ ПароДонта

PerioCenter – центр пародонтологии

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

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

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

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

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

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



Стоматолога-пиромана судят  
за поджог клиник-конкурентов

63-х летний стоматолог из г. Камарильо, 
США, Леопольд Вайнштайн, обвиняется в 
поджоге трех стоматологических клиник-
конкурентов.

Расследование по делу началось еще ле-
том 2014 года, когда на крыше одной сто-
матологической клиники было обнаружено 
большое количество легковоспламеняю-
щейся жидкости. Две недели спустя была со-
вершена попытка поджечь другую стомато-
логическую клинику.

Подозрение упало на стоматолога Лео-
польда Вайнштайна после того, как один 
из жителей г. Камарильо сфотографировал 
автомобиль возле одной из стоматологиче-

Aрестован стоматолог, 38-летний жи-
тель г. Ньюпорт-бич, штат Калифорния, 
сША, Дамиан Лорен Ньюхарт, подозре-

ваемый в ограблении нескольких банков.
В ходе розыска грабитель получил кличку 

«бандит с закатанными рукавами», так как 
по сведениям очевидцев и записи камер на-
блюдения во время совершения преступле-
ния у него были закатаны рукава рубашки.

Во время ограблений Ньюхарт не отличал-
ся особой изобретательностью, каждый раз 
схема была приблизительно одинаковой – он 
заходил в банк, говорил банковскому кассиру, 
что его девушка является владельцем счета в 

ских клиник в весьма «странное время» и 
передал снимок в полицию. Там было уста-
новлено, что автомобиль принадлежал Лео-
польду Вайнштайну.

В полиции пока не могут назвать истин-
ный мотив действий Вайнштайна, но скорее 
всего это связано с финансовыми вопроса-
ми. Вайнштайн работает в сети стоматоло-
гических клиник Spanish Hills Dental Group 
и таким образом, видимо, решил избавиться 
от конкурентов, которые находятся в этом 
же городе.

следствие продолжается, а стоматолог-
поджигатель выпущен на свободу под залог 
в сумме $250 000.

www.NaviStom.com24

этом банке и что она хочет получить инфор-
мацию о чеках и денежных переводах. Затем 
грабитель подавал кассиру записку, в которой 
требовал выдать ему банкноты номиналом 20, 
50 и 100 долларов, угрожая, что в случае отка-
за, будет вынужден применить оружие.

Таким способом с ноября 2014 по январь 2015 
года он заработал около 17 тысяч долларов, 
ограбив шесть банков. Предварительное слуша-
ние дела состоялось 13 февраля 2015 года.

Летом прошлого года Ньюхарт был лишен 
лицензии на осуществление стоматологиче-
ской деятельности в связи с обвинением в кра-
же и сбыте чеков с недостаточным покрытием.

Лишенный лицензии 
стоматолог ограбил  
шесть банков в США
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статистика
NaviStom.com

3 249
аккаунтов пользователей

5 508
актуальных объявлений

897
статей на портале

25 550
пользователей за месяц

27.03.2015

Стоматологическая выставка в Кельне IDS 2015: 
официальный релиз и фотоотчет

10-14 марта 2015

14 марта в Кельне завершилась 36-я Между-
народная стоматологическая выставка IDS 
2015, которая длилась 5 дней.

Организаторы заявляют, что было уста-
новлено сразу несколько рекордов:

 y на выставке побывало около 138 500 
посетителей из 151 страны (что на 11% 
больше, чем на выставке 2013 года);

 y количество компаний-участников – 
2201 компания (+ 6,9 % по сравнению 
с выставкой 2013 года) из 56 стран, 
которые представили свои послед-
ние разработки и услуги;

 y  площадь выставки в этом году соста-
вила 157 000 м² (+ 6,2 % по сравнению 
с выставкой 2013 года).

Организаторы довольны, что выставка 
с каждым годом привлекает все больше и 
больше участников и посетителей из разных 
стран. Это еще раз подчеркивает тот факт, 
что стоматологическая выставка в Кельне 
(IDS) является самым масштабным событием 
такого рода в стоматологии.

Опросы показали, что большей половине по-
сетителей (75 %) выставка очень понравилась, а 
95 % из них порекомендовали бы своим дело-
вым партнерам посетить выставку в 2017 году.

Вот лишь некоторые моменты со стендов 
участников:

www.NaviStom.com





Seliga Microscopes – 
стоматологічні та медичні  
мікроскопи SmartOPTIC,   
лупи та оптичне обладнання.

Komet – це всесвітньо ви-
знаний і найбільш всеосяжний 
бренд інноваційних і висо-
коякісних стоматологічних 
обертових інструментів та 
інструментальних систем.

Cerkamed – ендодонтичні матеріали: 
для обробки, промивання кореневих  
каналів та лікування.

www.ivodent.com.ua

від  2,3 €
набори КОМЕТ

від 45 €
21,4 €

1020 €+
+

=

=

від

 8 065 €
Tokuyama Dental –  
адгезивні системи VI та VII 
покоління, композитні  
та ортопедичні матеріали.

шприц

від  22 €

395 €

1770 $

Poldent – ендодонтичний 
інструментарій та витратні 
матеріали.

S5
Rotary System

Розрахунок в гривнях по комерційному курсу на день оплати

ТОВ «ІВОДЕНТ» м. Iвано-Франкiвськ, вул. Курінного Чорноти, 2
тел. +38 (0342) 522-64-4, 731-47-0, тел./факс: +38 (0342) 55-94-55
моб. тел. +38 (067) 344-10-20, +38 (099) 11-12-132
e-mail: info@ivodent.com.ua

Chirmed – широкий асортимент хірур-
гічного, стоматологічного та медичного 
інструментарію ручної роботи. Компанія 
має достатньо великий машинно-верстат-
ний парк, що поєднує сучасні технології і 
точність кваліфікованої ручної праці.

4 1 4
       Купуєте 5
а платите,

      як за 4 одиниці товару

від 
   3 €АКЦІЯ

Акція!
 330 €

1+1=1



www.navistom.com

РЕНТГЕНІВСЬКА ПЛІВКА 
ДЛЯ ВНУТРІШНЬОРОТОВОЇ 
РЕНТГЕНОГРАФІЇ

новинка!

098-443-58-29
050-135-60-72

 металлокерамика – от 300 грн
 временная коронка – от 80 грн
 коронка на оксиде циркония – от 1000 грн

З питань консультації та придбання, звертайтесь:

Київ (044) 331-07-22
www.dentmarket.kiev.ua

вироблена  
в словаччині

SKYDENT D  
(100 кадрів) 17,3*$

SKYDENT E  
(150 кадрів) 

Работаем без выходных! 8 дней в неделю, 25 часов в сутки!

Зуботехническая лаборатория в Киеве

*оплата в гривнях

24,5*$


