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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

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

Ідеальне рішення імплантування  
в обмежених хірургічних  
і протетичних просторах

Новий   тоНкий 
ІмплаНтат  
з коНІчНим з'єдНаННям

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

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

Made
in Germany

UADENT

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

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 400 грн

фрезерування  
з діоксиду цирконію

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

зуботехнічна 
л абораторія

Високоякісні 
стоматологічні 

сплаВи  
Від Виробника

 NimonUltraL (Ni-Cr)
 Alexium B (Co-Cr)
 Alexium 21 (Co-Cr)

гурт та роздріб. оплата в гривнях

050-628-76-53, 068-627-73-33

МАстерская
Дентальной
ЭСТетики
067-744-29-01
063-377-11-56

Более 20 лет  
дарим людям улыбки! 

(057) 714-07-12, (067) 573-54-14
www.dentpro.info 

5.900 €

АКЦIйнА  ПРОПОЗИЦIЯ
         нА  КОМПЛЕКТ

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

(Австралія)

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

АКЦІЯ

1 упаковка Nylene (синтетичний моноволоконний  
шовний матеріал, що не розсмоктується) У ПОДАРУНОК!



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

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!

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 50%
СтоматологичеСкая уСтановка

  Sirona inTEGo
Качество, на которое  
                можно положиться

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!
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Природные реставрации?  
                 Легко!

светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит, состоящий из частиц субмикронного размера.

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный
микрогибридный композит (Microglass® ii).

Charisma® Smart 

Charisma® Classic
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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

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

пРестиж центР
г. Киев, 044-227-41-76,  067-326-69-20, 067-242-59-55

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

пРестиж центР
г. Киев, 044-227-41-76,  067-326-69-20, 067-242-59-55

Продам зуби штучні NAPERCE (Китай). Набір з 6 гарні-
турів - 660 грн. При купівлі 10 коробок (60 гарнітурів) 
- ціна 100 грн/гарнітур.

068-804-98-33 

Продам апарат для розпилювання гіпсових моделей ТR.87.00 
(OMEC, Італія). стан ідеальний. Використовувався всього пару 
разів. Телефонувати у будні з 9:00 до 18:00. Ціна 18 000 грн.

066-817-91-70 

Продам фрезер A3 IRON (ARTIGLIO, Італія). Практично не ви-
користовувався. Повна комплектація. У подарунок набір для 
паралелометрії. Телефонувати у будні з 9:00 до 18:00.

066-817-91-70

Продається автоматичний прес MAK-PLAST TERMO-
PLAST X-1 під 25 і 22 катриджі. 1 кювета та матеріал для 
початкової роботи додаються. Ціна 21 000 грн. 

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

Продам б/в піскоструминний зуботехнічний апарат  
у хорошому стані. Ціна 14 300 грн. 

096-362-72-34

Продам стоматологічну установку  
SIRONA C8+ (Німеччина), рік випуску 2003.

067-194-06-04

Cтомат. установка R-DENT (CHIRANA, Чехія). Виставковий зразок! 
Пустер, мікромотор, шланг на турбіну B2, слиновідсмоктувач, не-
гатоскоп, галогеновий освітлювач, компресор, чиста вода.

044-501-12-31 

Продам припой, що містить срібло виробництва сРсР - 
СМЦ 37. Добре розтікається і дифундує. Пакети по 50 г.

067-915-11-90

СКЛАД-МАГАЗИН товарів для зуботехнічних робіт. Офіцій-
ний представник в Україні компанії Ruthinium Group (Італія).  
ТОВ «ЛитХромБулат», м. Київ, метро «Нивки», www.lhbdent.com.ua 

067-447-16-32, 044-503-33-24

Продам PRF-BOX з високоякісної французької 
медичної сталі та центрифугу для PRF.

067-140-90-90

Продам б/в зуботехнічну індукційну ливарню  
Galloni Fusus 72. 

097-114-74-94

Продам маленький муфель MANFREDI.  
стан ідеальний.

063-993-23-34

Продам різак для гіпсових моделей виробництва 
BEGO.

095-939-66-40

Продається б/в стоматологічний безмасляний 
компресор КСТ-190 виробництва КAESER DENTAL 
(Німеччина). Знаходиться в Києві. Ціна 14 400 грн. 

050-383-14-71 

пРодаМ ● Зуботехнічне обладнання нове

пРодаМ ● стоматологічне обладнання нове

пРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

пРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

пРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам ДЕШЕВО три установки FOREST (США) з нижньою пода-
чею + одну безкоштовно на запчастини. Повністю в робочому 
стані, крісла перетягнуті, дбайлива експлуатація. Київ.

067-260-00-92

Продам стомат. приставку в дуже хорошому стані. Є подача 
води, мікоромотор, вихід на 4-х канальн. наконечник, слиновід-
смоктувач та пустер. Можу продати і компресор. ціна 9 000 грн.

096-764-00-16

Б/в мобільна стоматустановка з компресором. Мікромотор, 
пневмовихід М4, пустер в/п, система чистої води. Компресор 
масляний, безшумний, з фільтрацією. Київ. Ціна 10 000 грн.

067-934-89-18,  050-383-14-71

Продається б/в безмасляний двохциліндровий компресор 
TORNADO 130 DUO (DURR DENTAL/GALIT).  Продуктивність - 
120 л/хв. Обсяг ресивера - 50 л. Ціна 19 200 грн.

050-383-14-71

Продам обладнання для стомат. кабінета: установка СТ (Китай), 
сухожар ТАУ (Італія), автоклав МИЗ-МА, Панмед, ф/п лампа. Є 
меблі для кабінету і шафа-купе для приймальні. Недорого!

066-716-72-72

Продам стомат. установку BELMONT CLESTA (Японія)  
в гарному робочому стані. Івано-Франківська обл.  
Всі подробиці по телефону. 

050-654-18-06
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: 20.11.2015.

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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ТОВ "Б&Б Дентал Україна"
Україна, 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, 16

0-800-21-40-21     | www.bebdental.it | info@bebdental.it

РОЗРОБЛЕНО СТОМАТОЛОГАМИ  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ

При купівлі  
30 імплантатів -  

повний хірургічний набір  
У ПОДАРУНОК!

СУПеР ПРОПОзиція
Всі лікарі, які придбають систему B&B DENTAL 
до 31 січня 2016 року, отримують можливість 
пройти стажування на базі навчального центру 
компанії B&B DENTAL (Болонья, Італія)  
за системою "Все включено"

Продам б/в камеру і фрезерний верстат  
CEREC CAD CAM 3 у відмінному стані.

067-564-44-28

Продам б/в стоматологічну установку ANTHOS A3  
у відмінному стані.

067-811-28-00

пРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

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

Продається б/в установка SUNTEM ST-D303 (Китай) в 
базовій комплектації. Можлива розширена комплек-
тація при необхідності.  Ціна 19 200 грн. 

050-383-14-71

Продається PRF центрифуга ISR85IT (ISRAIMPLANT, Із-
раїль), з комплектом пробірок (100 шт), штативом  
(3 шт) та комплектом забору крові з пробірками (28 шт).

044-501-12-31

Продам б/в стоматологічні компресори  
у відмінному стані.

067-811-28-00

Сухожарова шафа HERAEUS ST 5028 б/в. Без вентиляції, 
для виробничих процесів до + 250 °C. Ціна 25 500 грн.

097-158-91-41

Продається б/в плівковий ортопантомограф з цефалоста-
том CRANEX EXCEL CEPH (Фінляндія) 2009 р.в. У роботі був 
2 роки. Вся технічна документація. Ціна 24 3000 грн.

050-334-47-54, 044-501-17-02, 050-383-14-71

Продається крісло електромеханічне ROYAL DENTAL (США). 
Після реставрації, не використовувалося. Колір бірюзовий, 
нова оббивка. Доставка по Україні. Торг. ціна 11 000 грн. 

067-409-40-10, 050-187-66-55

050-486-11-53 
098-043-54-91

ООО "МЕДТЕХИНВЕСТ"  
www.medtorg.org

Радиовизиограф  
       FONA CDR

 (SCHICK, США)
  Разработан SCHICK - 

компанией №1  
в области интраоральной 
рентгенологии

  Технология CMOS APS  
(четкое изображение  
с высоким разрешением)

  Обновленное ПО  
(OrisWin DG Suite 4.2  
на русском языке)

  2 года гарантии*Оплата в гривнах

через сайт
 Z

ooble.com
.ua, сплачуйт

е V
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ТзОВ «Дентал Депо»
м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 | 0352-43-40-74, 050-537-56-88
м. Київ, вул. Глибочицька, 40 У | 044-232-03-47, 067-350-61-96 
www.dentaldepo.com         info@dentaldepo.com

Клієнти Osstem отримують супровід  
за програмами Osstem Support  
та Osstem AIC

Ексклюзивний представник в Україні:

• Ідеальний старт 
(безкоштовно надаємо 
диспенсер та хірургічний 
набір).

• Індивідуальні титанові 
абатменти  
в ціні стандартних  
(coming soon).

• Сертифікат на 3D (КТ) 
діагностику  
у вашому місті  
(coming soon).

Нова ціна для ринку 
України

130 $

Osstem Implant - Тільки переваги!

Ціна комплекту

OliSil-C - інноваційний C-силікон, 
виготовлений для полегшення  

Вашої роботи у щоденній практиці

750 гривень!

OlliSil-C Putty - 900 мл. 388 грн.

OliSil-C Light - 140 мл. 174 грн.

OliSil-C Activator - 60 мл. 188 грн.

Продам б/в ультразвуковий скалер NSK 
Varios 350 lux (зі світлом) в ідеальному стані.  
ціна 17 500 грн.

097-847-10-60

Продам апарат VECTOR для лікування пародонтозу. 
Гарний, перевірений стан. Повний комплект.

097-158-91-41

Продається стоматологічна установка DIPLOMAT 
CONSUL виробництво Словаччина.

067-759-75-39

В приватну стоматологічну клініку (Київ, р-н севастопольскої 
площі) потрібен асистент стоматолога з досвідом роботи.

044-537-18-75

пРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

пошУК пеРсоналУ

В стомат. клініку в Києві потрібні ортодонт і хірург-імплантолог. 
Пацієнтами забезпечуємо. Обов'язкова висока кваліфікація фа-
хівців, досвід роботи не менше 5 років. Гідна оплата праці.

098-307-00-14


 Розм

іщ
уєт

е оголош
ення

 на Z
ooble.com

.ua.  
 С

плачуйт
е 50 грн

 V
isa/M

asterC
ard або Приват

24  
 М

и опублікуєм
о оголош

ення і в ж
урналі, і на сайт

і 



10

ООО “ЛитХромБулат”

г. Киев, пр-т. Победы, 61/2 
(от метро «Нивки» 800 м поворот  
на ул. Дружковская ) 
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     

www.lhbua.com       www. lhbdent.com.ua

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно

Официально работать легко!

Нейлон от оттиска  
1000 грнЗубОТЕхНИчЕСКАя лАбОРАТОРИя

Новые! 
Уникальные! Высококачественные!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

клоНдайк
ЗУБоВ
Здесь!

Широкий выбор товаров 
для зуботехнических 
работ, низкие цены

Нейлон от оттиска  
1000 грн

ЗубОТЕхНИчЕСКАя лАбОРАТОРИя

Зуботехническая лаборатория  
расширяет спектр услуг: 

КЕРАМиКА

МЕТАЛЛОПЛАсТМАссА

БюГЕЛЯ

КАРКАсы 

и многое другое...

У нас теперь большой выбор материалов  
для стоматологов:

 цементы (стеклоиономерные, цинк-
поликарбоксилатные, цинк-фосфатные, 

стеклополиалкинатные)

 силиконовые оттискные материалы  
(стомафлекс, зетаплюс, спидекс и др.)

 боры

НАШ НОВыЙ АДРЕс

Misrad Ltd | тел.: +380967731149, +380996172028 | E-mail: info@silonit.com.ua | www.silonit.com.ua
3008523096

ИЗРАИЛЬСКИЙ ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА
Инструмент профессиональной гигиены 

для всей семьи в домашних условиях

Очищает зубы от остатков пищи даже самые 
труднодоступные места в полости рта у детей  
и взрослых. Предотвращает кариес. 
Рекомендован ведущими стоматологами пациентам:

 z после протезирования зубов (увеличивает 
срок службы зубопротезных конструкций);

 z после проведения имплантологического 
лечения (снижает риск отторжения + увеличи-
вает срок службы дентальных имплантатов);

 z после установки ортодонтических конструкций 
(очищает от липких углеводов, которые после 
снятия брекетов приводят к кариесу  
и дисколориту зубов).
Служит вариантом лечения периимплантита  

без хирургического вмешательства.

 z Уникальный антибактериальный гель. 
Используется только при воспалительных 
процессах.

 z Мощная защита полости рта от микроор-
ганизмов, которые приводят к воспалению 
десен и галитозу (неприятный запах).

Вы быстро и легко вмонтируете  
Silon it в обычный кран или душ  
Вашей ванной комнаты

Максимальная защита и ежедневная 
профиликатика для полости рта

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА ОБ ИМПЛАНТАТАХ, БРЕКЕТАХ, ЗУБАХ И ДЕСНАХ

ДОКТОРА БЕНИ КОЭНА

До использования
Silon It

После 
использования
Silon it  
дважды в день
в течении месяца –
по одной минуте

Приобретайте Silon it для себя и своих 
детей. Стоматологи констатируют: 
приучив детей к использованию Silon it 
с раннего возраста, Вы уменьшите риск 
возникновения кариеса и повысите 
уровень гигиены зубов Вашего ребенка.

Рекомендовано детям от 5-ти лет!

Виконуємо всі види зуботехнічних робіт. Якісно. З гаран-
тією на всі роботи. Ціни демократичні. Кур'єрська достав-
ка по Києву і поштова пересилка по регіонах України.

098-722-46-02 

Зубний технік запрошує до співпраці стоматолога. 
Металокераміка УЛЬТРОПАЛІН, ДУцЕРА. Недорого.  
Пересилання «Новою Поштою».

097-742-61-15

Пропоную співпрацю по виготовленню м/к. Досвід 
роботи 18 років. Сучасна лабораторія. Ціни договірні. 
Свій кур'єр. Працюємо по Києву та Київській області.

066-704-47-02, 097-942-80-04 

Потрібен помічник зубного техніка та технік з ДР  
до 3-х років. Робота у Києві. Деталі при спілкуванні.

066-603-89-20

ФЦ К-OPTIMUS приймає замовлення на фрезерування кар-
касів, індивідуальних абатментів, вкладок і накладок з оксиду 
цирконію. Спец ціна від 30 од. Для початку 5-та од. у подарунок!

099-104-58-39

Зубний технік шукає стоматолога для виготовлення 
металокерамічних конструкцій. Київ.

096-261-56-26

стоматологічна ливарня пропонує послуги високоточного 
литва, під м/к, м/п, та бюгелів. Термінові замовлення. В ливарні 
працює кераміст та бюгеліст. Київ, Львівська площа.

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

пошУК пеРсоналУ

ЗУботехнічні лабоРатоРії

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології потРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального пРофілю 

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

067-26-000-92

Виконую з/т роботи з естетикою, якістю і довголіттям. Кераміка VITA 
VMK Master, VM 13. Індивідуальні терміни. Працюємо з усіма регіо-
нами. Доставка «Новою Поштою», «Автолюкс», кур'єром.

063-978-48-52, 095-074-55-23 
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Зуботехнічна лабораторія VICTORIA (Київ) пропонує 
виготовлення м/к від 250 грн. Знімне - ціна договірна. 
Якість гарантую. Кур'єрська доставка.

067-969-82-88

Оперативне і якісне виготовлення нейлонових 
протезів. Матеріал VERTEX, ACETAL (розколірка VITA). 
Кур'єр по Києву. По регіонах «Нова Пошта».

063-236-26-31, 095-575-17-96

Виготовимо м/к, м/п, вкладки, прес-кераміку, циркон, коронки з 
опорою на імплантат, нейлонові, акрилові та бюгельні зубні проте-
зи. 12-річний ДР з усією Україною, по Києву надаємо кур'єра.

063-117-83-15

Сучасна зуботехнічна лабораторія у Києві (Троєщина) пропо-
нує співпрацю. Виконання всіх видів з/т робіт вчасно та якісно. 
Особиста присутність старшого техніка при здачі робіт. 

066-704-47-02, 097-942-80-04

Широкий спектр зуботехнічних робіт за розумними ці-
нами: металокераміка, безметалова кераміка, протезу-
вання на імплантатах, знімне та бюгельне протезування

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

Широкий спектр зуботехнічних робіт  
(усе, окрім ортодонтії). Тільки Київ!

067-745-63-00

ЗУботехнічні лабоРатоРії

067-244-35-43 
099-251-48-28

от 5 планок - 155 грн/планка   от 50 планок - 145 грн/планка

ЗУБЫ АКРИЛОВЫЕ
планка 28 зубов

UNISEP изолирующее средство  
на силиконовой основе
гипс/воск, гипс/керамика

120 грн

99 грн

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

DENT-LAB
Зуботехническая лаборатория в киеве

М/К коронка

М/к коронка на двухэтапных 
имплантатах 350 грн

коронка на оксиде циркония 1000 грн

коронка на двухэтапных 
имплантатах на каркасе  
из оксида циркония

1050 грн

300 грн

ПРЕСУВАННЯ,  ремонт, перебазування, дублювання, моделю-
вання, полірування, нейлон від відбитка – 1000 грн,  та інше. 
ТОВ «ЛитХромБулат», Київ, www.lhbdent.com.ua 

067-447-16-32, 044-503-33-24

Акция!

Турбинный наконечник WELED  
со встроенным LED генератором  

(+2 запасных ротора).  
Производство Китай.

1.  Акционная цена (наконечник + 2 ротора ) – 2400 грн
2.  При покупке от 10 комплектов – 1700 грн за комплект
                              !!! роТоры в подарок !!!
предлагаем дальнейшее сервисное обслуживание.

 Встроенный генератор для питания светодиода.
 Трёхточечный спрей воды.
 Кнопочный зажим.
 2-х (В2) или 4-х (М4) канальный вариант соединения.
 Большая (torque) голова наконечника.
 Уровень шума 68 дБ.
 Цена наконечника – 1700 грн.
 Цена 1 ротора – 700 грн.

дЕНТЕкС
г. Одесса, ул. Ришельевская, 68
www.dentex.od.ua
e-mail: ut2fa@te.net.ua

(0482) 324-18-2
(0482) 345-71-4
(067) 558-15-57
(098) 497-61-88
Платонов Сергей, Жанна

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ запрошує до співпраці! Всі 
види зуботехнічних робіт. Офіційно працювати легко! ТОВ 
«ЛитХромБулат», Київ, метро «Нивки», www.lhbdent.com.ua 

067-447-16-32, 044-503-33-24
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Роблю вініри на рефракторі - якісно, швидко, недоро-
го, надійно. Керамічна маса inLine IVOCLAR. 

095-150-53-49

сервіс та ремонт стоматологічного, з/т обладнання, та облад-
нання загальної медицини (установки, автоклави, ендооблад-
нання, рентгени, перетяжка). Продаж запасних частин.

050-143-11-81

Ортопантомограма, КТ зубів на Позняках у Києві. 
Комп'ютерний томограф РНТ-6500 (Vatech, Півд. Ко-
рея), www.lumident.kiev.ua

044-383-22-88

ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматологічні на-
конечники, мікромотори, скалери, лампи фотополімерні. Звер-
тайтеся! спробуємо допомогти!

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

Професійне створення фотореклами для клініки в соціаль-
них мережах, сайтів і журналів. Інтер'єрна, 3D-панорама та 
екстер'єрна фотозйомка. Портфоліо стоматолога.

063-239-06-58

сеРвіс / РеМонт обладнання

ділові КонтаКти

діагностичні центРи

ЗУботехнічні лабоРатоРії

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
«FORAMATRON D10»/PARKELL

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  апеКс-лоКатоР?
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Продукция для Дезинфекции и Чистки 
Швейцарского Качества

OROSEPT Solution
Жидкость для гигиенической и 
хирургической дезинфекции рук

Aseptoprint Liquid
Концентрат для дезинфекции 
стоматологических слепков

ISORAPID Liquid 
Средство для предстерилизационной 
очистки и дезинфекции малых 
поверхностей и приборов

ООО «ПОЛЕТ», г. Киев, пр-т Победы, д. 67 

(050) 383 5587     (067) 240-06-07
www.polet.kiev.ua   polet_stom@ukr.net

ISORAPID Floor
Концентрат для очистки  
и дезинфекции больших поверхностей

OROCID Multicept
Концентрат для предстерилизационной 
очистки и дезинфекции медицинских / 
стоматологических инструментов и боров

Dentiro Wipes (банки и запасные 
блоки по 120 шт. с классическим, 
цветочным или лимонным ароматом)

Инновационные препараты 
гиалуроновой кислоты

Благодаря низкой вязкости 
гели гиалуроновой кислоты 
не растекаются и легко 
наносятся в любой области  
с помощью тупой канюли

1L - 16.08 € 
2L - 25.00 € 
5L – 58.00 €

1L - 47.46 € 1L - 19.00 € 
2L - 79.20 €

1L - 21.60 € 
2L - 36.00 €
5L - 74.00 €

10L - 140.00 €

1L - 12.00 € 
2L - 22.00 €
5L - 49.00 €

10L - 88.00 €

1 уп. - 5.94 €

Цена: 70 €

Цена: 110 €

Flex Barrier разработан специально для применения в дентальной 
имплантологии. Благодаря  очень высокой вязкости этот гель гиалу-
роновой кислоты очень хорошо и просто наносится, не растекается.
Применение:

  Эффект барьера, био-мембрана:  
1 шприц = применению 4-5 мембранам

  Смешивание материала для наращивания костной ткани 
(гранулята) и геля Flex Barrier оптимизирует

  процесс в плане распределения аугментата  
и ускоряет процесс образования новой костной ткани

  Эстетическое восстановление мягких тканей  
(реконструкция и сохранение сосочков)

Tissue Support создан специально для лечения воспалений слизи-
стой оболочки полости рта и для улучшения заживления ран после 
хирургического вмешательства.
Применение: 

  Имплантология
  Пародонтология
  Оральная хирургия

Здається обладнаний окремий стомат. кабінет. Оренда по-
змінно. Київ, метро «Шулявська», вул. Довженка, 3. Парковка 
під вікнами. Кондиціонер. 460 грн без витратних матеріалів.

067-745-40-78

На Оболоні в діючій клініці, в 10 хв. від метро, здається в 
оренду окремий кабінет стоматолога (позмінно). Пн-сб: 
9:00-15:00/15:00-21:00. Детальна інформація за телефоном

050-412-34-00

Здається стомат. кабінет в районі солом'янської площі в Києві. 
Вартість: 330 грн/зміна (6 годин). Погодинно: 120 грн/2 години 
(мін. 2 години). Працевлаштування. Безкоштовна автостоянка.

068-322-14-91

Здається в оренду, в новій клініці (Київ, святошинський 
р-н), окремий стоматологічний кабінет – позмінно.

067-321-77-15

Здам в оренду кабінет в новій клініці в центрі Києва на 
вул. Жилянській. Фасадне приміщення, зручні під'їзні 
шляхи. Все необхідне для роботи, в т.ч. візіограф.

098-220-05-05 

ТОВ  "ТерноДент" 
Україна, 46023, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, кім. 21
Тел/факс (0352) 51-24-39, моб. 38 (050) 084-27-80

www.ternodent.com.ua

TX-164 
Турбіни  
з генератором 
світла + ротори

НАЙНИЖЧІ  
ЦІНИ

Продам стомат. кабінет в Києві (10 хв. пішки від метро «Лісо-
ва»). Кабінет укомплектований, функціонує більше 15 років, 
міський телефон, велика база пацієнтів, рекламний щит.

067-993-41-22

Продається стомат. клініка на два крісла. Київ, метро «Петрівка» 
людне місце. Безстрокова ліцензія. Юридична особа. Працює з 
2004 року, хороша репутація, напрацьована база клієнтів.

067-235-34-16 

Продам нову стоматологічну клініку на два крісла 
(терапевтичний та хірургічний кабінети), з панорамним 
рентгенапаратом. Київ, севастопольска площа. 

097-911-63-68

пРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

067-244-35-42

БОРЫ
стОматОлОгические

ДОСТавКа в КаБИнЕТ 

18 грн/бор

РЕєСТРуйТЕСь на КуРС

ЗНеБОлеННЯ В стОматОлОгІЇ
Лектор: Грохотов Вадим Анатолійович

на Базі ЦЕнТРу нЕвіКЛаДнОї 
СТОмаТОЛОгіЧнОї ДОПОмОгИ м. КИїв

044-331-31-09
050-704-49-41

dent24h.net

25-26
грудня

099-299-01-64, 097-925-23-84

www.priden.com.ua
*О

пл
ат

а в
 гр

ив
ня

х

от 250 грн

от 500 грн

от 2380 грн

от 1820 грн

металлические
(Roth, Edgewise)

Керамические
(Roth 0.018, 0.022)

Самолигируещие
(Roth 0.022)

Лингвальные
(Roth 0.018)

БРекет системЫ
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Искусственные зубы компа-
ний Beta Dental, Toros Dental  
и Eraylar Dental (Турция) изготав-
ливаются по новейшим технологиям и 
имеют превосходные характеристики. 

Они отличаются высокой износостой-
костью и долговечностью, обусловленны-
ми особенностями их структуры.

Широкий ассортимент моделей позво-
ляет подобрать зубы необходимого раз-
мера и цвета (представлены 16 оттенков 
по шкале Vita: А1; А2; А3; А3,5; А4; В1; 
В2; В3; В4; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4).

Оптовым покупателям предусмотрены системы скидок.
СПД Шушулкова Ж.А.  

г. Одесса, ул. Ришельевская, 68
098-497-61-88  

(Шушулкова Жанна)
067-558-15-57

(Платонов Сергей)

2-х слойные (NT Unay) – 150 грн.

3-х слойные (NT Optima) – 180 грн.

4-х слойные (NT Proxima) – 400 грн.

Toros Dental

2-х слойные (Star Light) – 100 грн.

3-х слойные (Herasit) – 150 грн.

Beta Dental

2-х слойные (Eray) – 120 грн.

3-х слойные (Eray Deluxe) – 150 грн.

Eray Dental

СТОИмОСТь ПОлНОгО гАРНИТуРА Из 28 зубОВ:

ut2fa@te.net.uawww.dentex.od.ua

Здам в оренду кабінет в стомат. клініці на Позняках 
у Києві. Переважно тривале співробітництво. Графік 
можливий по змінах або по днях. 

067-992-36-54 

Здам стоматологічний кабінет в новій клініці в р-ні Дарницько-
го вокзалу, в фасадному будинку по вул. Бориспільська. Зручна 
транспортна розв'язка. Все необхідне, стерилізація і візіограф.

067-441-67-99

В новій клініці Києва здається в оренду 
стоматологічний кабінет.  Куренівка. 400 грн/зміна. 

093-193-66-81

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

7-11 грудня 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  телефонами

0 4 4 - 4 9 8 - 2 8 - 5 1
0 6 3 - 5 7 8 - 0 4 - 4 1
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Для інфекційної безпеки  
«лавеРна» пропонує:

 � АНТИСЕПТИКИ для рук, шкіри, ротової 
порожнини;

 � ДЕзіНфЕКТАНТИ Для ЕКСТрЕНого 
зНЕзАрАжЕННя  апаратури, приладів в 
критичних місцях;

 � засоби для очИСТКИ, ДЕзіНфЕКції, 
СТЕрИлізАції на основі ПЕрЕКИСу воДНю  
та інших активно-діючих речовин.

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







Консультации и заказы: 093-328-90-28, 044-353-23-84 Консультации и заказы: 093-328-90-28, 044-353-23-84
www.dentmarket.com.ua    |     s21452121@gmail.comwww.fgm-ukraine.com    |     office@fgm-ukraine.com

все хотят быть КРаСИвымИ и уСПЕШнымИ!
воплотите это стремление ваших клиентов вместе 
с отбеливающими системами FGM (Бразилия)

Самые свежие акционные предложения 
ДЛя ОРТОПЕДОв и ТЕхнИКОв  
от Lascod (Италия)

Кабинетное ФОТО отбеливание Whiteness HP MAXX 35%, 
совместима со вСЕмИ ЛамПОвымИ  
отбеливающими системами 

Встречайте!!!  
Новинки 2015 года!

С-силикон Silaxil и A-силикон Ghenesil
Быстро, точно и ароматно :)

Сверхпрочные гипсы 4-го класса (супергипсы)  
Kromotypo 4 (с цветовой индикацией фаз)  
и Singletypo 4 (бежевый)

Два вида внутриканального отбеливания:  
на основе перекиси карбамида 37% и пербората натрия

Whiteness HP MAXX 35%,  
6 г (кабинетное  

ФОТО отбеливание)

Whiteness HP Blue 35%, 1,2 мл
(кабинетное отбеливание)

SmileWhiteB, портативная 
светодиодная система  

для кабинетного отбеливания

Whiteness HP MAXX 35%, 6 г 
(кабинетное ФОТО отбеливание)

Desensibilize KF 2%, 2 г
(десенсибилизатор)

Whiteness Perborate, 10 г
(эндоотбеливание)

Whiteness Super-Endo, 3 г
(эндоотбеливание)

750 грн

225 грн

225 грн

163 грн

225 грн

Desensibilize KF 2%, 2,5 г 
(десенсибилизатор)

Desensibilize KF 2%, 2,5 г 
(десенсибилизатор)

Top Dam, 2 г
(коффердам)

=750 грн

975 грн

=815 грн

978 грн

=756 грн

858 грн

=665 грн

=1485 грн

767 грн

1652 грн

Классика!!!  
Домашнее отбеливание Whiteness Perfect  
на основе перекиси карбамида (10, 16 и 22%) 

Экономичные шприцы по 3 г Whiteness Perfect 16% или 22%, 3 г
(домашнее отбеливание)

x5

x2

Wh. Perfect 10%, 3 г 
(домашнее отбеливание)

альгината  
iQ Сhrom,  
450 г 

325 грн
1650 грн

4725 грн

=1325 грн

=3750 грн

Химическое отбеливание  
Whiteness HP Blue 35%,  
просто смешайте и нанесите 

Акция!!! Самое выгодное предложение на рынке!

Суперцена!!! 

Суперцена!!! 

Реставрационный  
Аквацемент Kromoglass 2, 20 г

Фиксационный  
Аквацемент Kromoglass 3, 35 г

567 грн

678 грн

550 грн

163 грн

3750 грн
750 грн

696 грн 552 грн

x7
102 грн

665 грн

Набор Silaxil
(C-силикон)

Kromotype 4, 6 кг 
(супергипс)

Kromotype 4, 1.250 кг
(супергипс)

Kromotype 4, 25 кг
(супергипс)

Singletypo 4, 1.250 кг
(супергипс)

Singletypo 4, 6 кг
(супергипс)

102 грн

альгината  
iQ Сhrom,  
450 г 

Ghenesyl, Putty Hard, 2 х 300 мл
(А-силикон, база)

972 грн

680 грн

635 грн

140 грн

1920 грн

157 грн

719 грн

Ghenesyl, SuperLight Body, 
2 х 50 мл
(А-силикон, корректор)

108 грн

альгината  
iQ Green, 
450 г 

Альгинатные массы с точностью оттиска как у многих C-силиконов  
iQ Green (зеленый) и iQ Chrom (с цветовой индикацией фаз)  
                                                                                       Повысьте iQ своих работ!

ИЛИ



радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-XГарантія 2 роки    

w w w . u K r M E d - d E n T a l . C o M

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

дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

Ціни індикативні. оплата у гривнях по курсу.

2800
 
$

комплект

(рентген+візіограф)
4500 €



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 

RVG 5100 

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

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 индикативные. оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 3600

цена

от   $ 6680

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

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



  :

     

5.900€
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. , (057) 714 07 12 (067) 573 54 14\ e-mail: dentpro@dentpro.info 
. , (044) 360 32 57 \ e-mail: dentpro@kievnet.com.ua • www.dentpro.info   

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, (098) 133-81-81 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua, www.galit.te.ua





Ціни індикативні. оплата в гривнях по курсу.

Акційні ціни лише до кінця 2015 року

7990 €

9490 €

w w w . u K r M E d - d E n T a l . C o M

ТОВ «УКРМЕД Дентал»
м. Київ, вул. Довженка, 18, (050) 351-69-63
Тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60
E-mail: popoff@ukrmed-dental.com

  Базовий модуль з цифровим дисплеєм 
потужності інструментів

  Турбінний шланг мідвест M6 з фібро-оптикою
  Електричний безщітковий мікромотор i-MMr.

(100-40 000 об/хв.) без світла  
(для установки А3)/ i-MMr-L (100-40 000 об/хв.) 
зі світлом для установки А6

  3-х функційний пістолет лікаря для установок 
А3/6-функційний пістолет лікаря  
(для установок А6)

  Фіксатори важеля шлангів інструментів  
(крім пустера) для верхнього підводу

  Світильник VENUS PLUS (35 000 люкс),  
рух в 3-х площинах

  Крісло електромеханічне, 
вантажопід’ємність - 190 кг.

  Підголівник з подвійною артикуляцією 
  Оббивка крісла безшовна, асептична
  Підлокітник лівий
  Педаль керування з джойстиком  

керування кріслом
  Керамічна плювальниця обертова
  Окрема система подачі чистої води S.H.S. 
  Система мокрого відсмоктування Wet line  

з шлангами пилососа та слиновідсмоктувача

КомплеКтАція Standard  
(верхній або нижній підвід шлангів інструментів)

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

Компания     Alpha-Bio TEC    представляет   НОВЫЙ  
кОрНеВидНЫЙ    уНиВерсальНЫЙ      имплаНтат 
«аЙс» с конвергируемой шейкой и трапецеидальной  
компрессирующей дуальной резьбой.

Новый имплантат идеально подходит для всего 
спектра клинических показаний и может устанавли-
ваться как в мягкую так и в твердую кость.

НовиНка!

Просканируйте код  
для доступа к 
просмотру фильма 
о имплантате ICE

предлагаются в диаметрах – 3.7 мм, 3.75 мм, 4.2 мм, 4.65 мм и 5.3 мм, 
 а также в длинах от 6 до 16 мм.

www.alpha-bio.net

преимущества
  Возможность использования как при «классической» имплан-

тации, так и при немедленной нагрузке, а также в комбинации  
с синус-лифтингом.

  Конвергируемая шейка позволяет сохранить максимальное био-
пространство вокруг имплантата и минимизировать воздействие 
на кортикальную кость и мягкие ткани.

  Высокая первичная стабильность за счет превосходных макро-
механических характеристик.

  Поверхность имплантата NanoTec созданная в соотвествии  
с теорией «кровяного сгустка» гарантирует ускорение  
процесса остеоинтеграции.



www.all-dent.com.ua

от 55 $

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click

www.al l-dent.com.ua

Сделано в Юж. Корее

www.all-dent.com.ua

Самая низкая цена 
на дентальный 

имплантат 
с конусным 
соединением

Титановая мембрана Титановая сетка

80 $100 $

180 $ 110 $

Фрезы и наборы 
Дентальные имплантаты 

NeoBiotech

(073) 466 9308
(063) 439 9459

Прием заказов,  

консультации:

для закрытого 
синус-лифтинга

для открытого 
синус-лифтинга

В нашем магазине Вы также найдете продукцию 
таких всемирно известных брендов

*Оплата в гривнах

18 $
(12 ниток)

Костные
материалы

шовный материал

140 $

Костная ловушка

180 $

www.med-technika.com

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

                                                                                *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   

НА ОБОРуДОВАНИе
сПеЦиалЬНЫе ЦеНЫ*

акЦиЯ



ООО «КАСКАД ДЕНТ» 
г. Киев, 03179, ул. Ирпенская, 78-а, 
тел./факс: 044-501-17-02, 501-17-06, 050-33-44-754
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

СтоматологичеСаЯ уСтановка  

C h i r a d e n t   V i Z i O 

от 8783 евро

КомплеКсное  обслуживание

  маски
  слюноотсосы
  нагрудники

  Эндодонтия 
     (Mani, Dentsply)
  микробраши

  Перчатки 
  рулоны и Пакеты  
     для стерилизации

  оттискные массы  
      (оптосил, спидекс,  
       стомафлекс, зетаплюс)

  дезинфекция 
     (стериллиум, корзалекс,     
        бациллол)

  стоматологический  
      инструментарий

ERGONOM X, DENTAL FILM
самопроявляющаяся дентальная 
рентгеновская пленка для 
внутриротовой рентгенографии 
SD-SPEEDX

998 грн

6940 евро

Digora Optime Classic 
беспроводной радиовизиограф

*цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на мВб

www.dlux.biz

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

www.vladmiva.com.ua

MINRAy
интраоральный рентгеновский 
аппарат нового поколения

2990 евро




