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

www.dlux.biz

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

ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Нові акції 
від компанії «Інфолайн» 
з нагоди ювілею

детальніше на с. 15

044-573-97-73

Спеціальна пропозиція від лабораторії «Калібра»  
по виготовленню індивідуальних абатментів  

на оригінальній платформі імплантологічних систем

*Ціна дійсна при умові подальшого виготовлення 
безметалевої конструкції в лабораторії «Калібра»,  
у іншому випадку ціна збільшується на 10 €.
Оплата у гривнях по комерційному курсу.

116*€

55*€

80*€

58*€

Original Ti Base

Original Ti Base

Original Ti Base

Original Ti Base

(050) 351-12-61
(067) 472-20-95
(050) 334-39-50

www.kalibra.org.ua

«Компанія ДЕНТЕК ЛТД»    тел./факс: 044-498-28-51  www.dentek.com.ua
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КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР
Эксклюзивный представитель EMS в Украине

СтоматологичеСкая уСтановка

SIRONA С8+
Выбор С8+ гарантирует Вам
полную технологическую
гибкость на долгие годы

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

Идеальные прИборы для надежного 
прохожденИя И точного ИзмеренИя  
длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным  
апекс-локатором
12 программ

(Франция)

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

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!
ПОКуПайТЕ ТОЛьКО у ОфИцИаЛьНОгО ДИЛЕРа

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная комПлектация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 Стульчика

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

супер скидка до 30%  
       в связи с обновлением аппаратов
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Продам витяжку WASSERMANN SUCTION UNIT  
для зуботехнічних робіт.

097-114-74-94

Продаю муфельну піч GF ELECTRONIQUE TS 80  
в хорошому стані.

097-114-74-94

Продам полімеризатор зуботехнічний  
HERAEUS KULZER б/в.

050-634-88-55

Продам поліпропілен в капсулах ø25 мм х 85 мм  
для виготовлення часткових зубних протезів.  
Залишилося тільки 9 картриджів. Продаю як залишки.
093-602-73-99

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам зуботехнічний мотор  
ELCO PLUS (W&H, Австрія) б/в.

050-634-88-55

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продається портативний пилосос для зуботехнічних 
піскоструменевих апаратів. Користувалися рідко. 
Комплектація: пилосос, шланг, інструкція.
066-527-14-76

Продається вакуумна електропіч Аверон ПРАКТиК 
1.0 для випалу керамічних мас в повній комплектації. 
2011 р.в. стан відмінний.
066-527-14-76

Продається недорого б/в апарат самсона  
для зміни діаметру гільз. 

095-749-05-56

Продам повністю робочий зуботехнічний  
триммер/шліфмотор RECO-DENAL

050-634-88-55

ПРодається 
ПаноРаМний ПлівКовий 
Рентген-аПаРат  
З цефалостатоМ 
panoura 15
виробництва Yoshida (Японія) 2010 р.в.

050-339-66-88

Продам комбіновану піч для випалу та пресування кера-
міки Programat EP-600. Combi в  комплекті з вакуумною 
помпою Ivoclar Vivadent. Відмінний стан. Торг.
095-273-33-73

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам автоклав MELAG VACUCLAV 31B б/в. 
Прекрасний стан. Фракційний вакуум, 4 програми, 
тест Бові Діка, вакуум-тест.
096-692-04-32, 095-201-40-55

Продається б/в УЗ очищувач HERAEUS COMBILABOR 
CL-U1 (Німеччина). Частота генератора 35 кГц. Розміри 
ванни: Д23хШ14хГ10 см. Київ.
050-383-14-71

Продається б/в стоматологічний компресор  
DK-50 Plus (словаччина).  Продуктивність 70 л./хв. 
Обсяг ресивера 25 л. Київ.
050-334-47-54

Продам стоматологічну установку ОМS LINEА 90  
у відмінному стані. Монтаж, сервіс, гарантія.

067-811-28-00

Продам б/в пакувальну машину  
EUROSEAL 90 (Euronda, Італія).

050-634-88-55

Продається ультразвукова мийка  
HENRY SCHEIN (сША) б/в.

050-634-88-55

Продається стоматологічний світильник.  
Дзвоніть, по ціні домовимося!

050-634-88-55

Продам  3D  відео  стереоскопічні окуляри  
Carl Zeiss для перегляду фільмів пацієнтами  
під час стоматологічного прийому.
093-458-46-09
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Продам панорамний аналоговий рентгенапарат 
PLANMECA. 1996 р.в., в робочому стані.

067-564-44-28

Продам стоматологічні компресори та відсмоктуючі 
агрегати у відмінному стані з гарантією.

067-811-28-00

Продам б/в мобільну стомат. установку з компресором. 
Мікромотор, турбінний пневмовихід М4, пустер в/п. 
система чистої води. Масляний компресор. Київ
050-383-14-71

Продам стоматологічну установку ОМS VIRTYOZ  
в хорошому стані.
Монтаж, сервіс, гарантія.
067-811-28-00

Продам дві стоматологічні установки RITTER DIALOG 
німецького виробництва.
В робочому стані. Торг.
067-935-82-87

Продам б/в сухожарову шафу в робочому стані.

067-564-44-28

Продам б/в автоклав EXACTA виробництва  
MOCOM (Італія).  Відмінний робочий стан.

067-564-44-28

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

наконечники турбінні і кутові 
з генератором світла
і без генератора, 
підшипники керамічні,  
картріджі

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

 автоклави 
BES-22L-B-LED, BES-17L-B-LED, 
BES-15L-B-LED, клас B
 стоматустановки  
EASE-01, EASE-02

На
йНИЖЧІ ц

ІНИ

Компресори
беЗМаслянi 
МалошУМнi 

 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

29 ноября,  Киев
(суббота)

Комплексная реабилитация 
пациентов съемными 
пластинчатыми протезами
Лектор: Шиленко Денис Романович,  
                врач-стоматолог, ортопед

(044) 362-78-86, (050) 40-40-686
info@vikisoft.kiev.ua

ЛеКционно-пРаКтичесКий КуРс

поДаРоК КажДому участниКу!

Недорого продам б/в пневматичний скалер виробництва 
CHIRANA MEDICAL (словаччина).

095-749-05-56

Продається стоматологічна установка MELORIN 3000 
(Іран). В експлуатації не була. Можливість додаткової 
комплектації при необхідності. Київ.
050-383-14-71

Терміново продаються: стомат. установка ERGOSTAR  
на 6 інструментів, сухожарова шафа, столик,  
лампа фотополімерна, компресор.
067-784-71-36

Виготовлення та лиття нейлонових з/п за одну добу.
Кур'єрська доставка по Києву,  по регіонах «Нова 
Пошта». Матеріал Vertex Deflex Acetal (за шкалою VITA).
063-236-26-31, 095-575-17-96

Зубний технік (Київ) пропонує співпрацю лікарям-стома-
тологам. стаж 16 років. Всі види протезування.  
Пробна робота до 3-х одиниць - 50 грн/од. м/к. 
096-254-27-29, 063 271-50-57

Зубний технік зі своєю лабораторією шукає для співпраці 
стоматолога-ортопеда.
050-808-64-72

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

Продам б/в стоматологічні компресори (словаччина): 
безмасляного DK-50 (24 л) та масляний  
CHIRANA JSK 46.4.
050-383-14-71

Віддам в добрі руки практично нову стоматологічну 
установку з кріслом та стільчиком лікаря.  
Два виходи турбіни.
063-977-91-47

Продається портативний рентген апарат  
MinXRay (ASEPTICO, сША).
Треножка входить у комплект.
063-977-91-47

Продається б/в мобільна стомат. установка PROBADENT 402 (Німеч-
чина). Пустер в/п, мікромотор та турбінний вихід М4,  
мікромотор П2ДФ460, п`єзоскейлер EMS, система чистої води. Київ
050-383-14-71

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20
(044) 570-97-77

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

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!

Продається стілець лікаря-стоматолога моделі сс2.

050-634-88-55

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

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

067-745-63-00 

стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ви-
сокоякісного литва під м/к, м/п та бюгелів. Вартість відливки під 
кераміку - 15 грн., під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.
095-420-91-78
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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?

Виготовляємо каркаси бюгельних протезів різних конструкцій. 
Визначаємо конструкції самостійно, або відповідно побажаням за-
мовника. Терміни виготовлення до 7 днів. Якість роботи гарантована!
066-393-88-99, 097-632-29-56

Пропоную співпрацю лікарям-стоматологам  
з виготовлення м/к. Київ.

096-261-56-26

www.priden.com.ua

Фотополимерные лампы

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

Ультразвуковые скалеры

1 000 грн

2 800 грн

3 960 грн

1 800 грн

1 600 грн

XF

Woodpecker

Woodpecker
Woodpecker

LED.B
Woodpecker

Woodpecker

LED.D

UDS-A

UDS-L LED

автономный  
с подсветкой2 600 грн

UDS N3

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

створення фотореклами Вашої клініки для соціальних мереж, сай-
тів та журналів. Інтер'єрна, 3D панорама та екстер'єрна професійна 
фотозйомка. Портфоліо стоматолога. 
063-239-06-58

ділові КонтаКти 

Потрібен головний лікар/керівник стоматологічної 
клініки з пайовою участю. Умови співпраці 
обговорюються при зустрічі.
098-264-78-26

Робота в стоМатології • вакансії

В стоматологічний кабінет міста Полтава  
потрібен асистент стоматолога.
Повна зайнятість, загальний прийом.
099-380-49-59

Для роботи в стоматологічній клініці Києва  
потрібна медсестра-асистент стоматолога.
Працевлаштування за результатами співбесіди.
050-214-32-31

сучасній стоматологічній клініці потрібен кваліфікований 
фахівець. Напрямок - терапія. Вітається наявність живої 
бази клієнтів, ліцензії. Дніпропетровськ.
067-873-52-54

Здам в оренду позмінно крісло  
в стоматологічному кабінеті.  Луцьк.

033-225-83-81

Нова стоматологічна клініка на Фонтанській дорозі  
в Одесі здає в оренду крісло. Є рентген.

098-389-50-05

Здам в оренду стоматологічний кабінет. Нова стомат. уста-
новка, автоклав, меблі. Зручне розташування, прохідне 
місце, поруч зупинка, яскрава вивіска. Полтава
095-595-03-22

Зуботехнічна лабораторія в Києві здає в оренду робоче 
місце для зубного техніка з усім необхідним обладнанням. 
044-503-33-24, 067-447-16-32

оРенда/ПРодаж ЗУботех. лабоРатоРій

Здам стоматологічний кабінет у новій клініці в р-ні 
Дарницького вокзалу. Зручна транспортна розв'язка. 
Є все необхідне. Можлива погодинна оренда. Київ.
067-441-67-99

Здам в оренду робоче місце стоматолога у Львові.
Кабінет новий, без рентгену. Робота позмінна.

097-705-33-57

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Робота в стоМатології • вакансії

В престижну клініку м. Вінниця  
потрібен асистент стоматолога.  
Бажаний досвід роботи, без досвіду навчимо.
093-930-98-73

Запрошуємо лікарів на роботу в стоматологічну 
клініку Львова на умовах процентної ставки.  
Досвід роботи та своя клієнтська база.
098-717-80-94 

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології ПотРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального ПРофілю 

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

067-26-000-92



При покупке* любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 3 000 USD (оплата в грн.)  
Вы получаете в подарок расширенный набор 
хирургических инструментов  
в обновленном боксе  
для хранения и стерилизации  
стоимостью 1 300 USD

При покупке* любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 5 500 USD (оплата в грн.)  
Вы получаете в подарок физиодиспенсер
с функциями программирования и регулировки
торк-усилия SAESHIN Traus XIP10 (Корея),  
с мультифункциональной педалью
стоимостью 2 360 USD

*Под покупкой подразумевается приобретение 
продукции по розничной стоимости

Количество подарочной продукции ограничено!

Новые акции  
от компании «Инфолайн»
Срок действия с 20.11.2014 до 20.02.2015!

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





Стоматологічні установки

Європейські комплектуючі, 
          відмінна якість

Cтоматологічна установка SIGER   
(особливості базової комплектації) S60 S30

3-функційний пістолет лікаря • •

Турбінний шланг Midwest (3 шт.) • •
Слиновідсмоктувач + пиловідсмоктувач 
(ежекторні) • •

3-функційний пістолет асистента • •

Система чистої води • •
Електромеханічне крісло з системою 
Транделенбург з приводом, Linak (Данія)  
з лівим підлокітником

• •

Електромеханічні клапани Sirai (Італія) •

Шланги, фітинги Durr (Німеччина) •

Багатофункційна педаль • •

Спеціальний пластик ABS • •

Оббивка крісла Technodent (Італія) •

ЦІНА ВІД (грн): 81 350 64 100

Ціни розраховані на 14.11.2014

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 
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Компания DYNEK (Австралия) 
– производитель современ-
ного шовного материала, 
занимающий лидирующие 
позиции. Продукция DYNEK 
экспортируется в более чем 
30 стран мира.

Широкий ассортимент размерного  
ряда игл и нитей позволят Вам 
подобрать идеальный  
для работы вариант.

BIOVEK
Cтерильный резорбируемый шовный мате- 
риал на основе полигликолида. 
Основные преимущества: гипоаллергенный, 
удобный в работе, высокая прочность узла, ми-
нимальная травматичность благодаря обрат-
норежущей форме иглы, покрытой силиконом.

NYLENE
Стерильный нерезорбируемый шовный мате-
риал на основе полиамида.
Основные преимущества: высокая эластич-
ность, постоянный диаметр нити, гарантия ак-
куратного и прочного узла, обратнорежущая 
форма иглы.

VILENE
Стерильный нерезорбируемый шовный мате-
риал на основе поливинилденфторида (PVDF).
Основные преимущества: высокая прочность 
на разрыв, инертность к биологическим жидко-
стям, минимальное удлинение нити при натяже-
нии, обратнорежущая форма иглы, отсутствие 
токсического, тератогенного, канцерогенного 
аллергизирующего действия на организм.

Цена 1 единицы   

от 19 гривен!

Компания «Дентек ЛТД»

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

 y Потужний обертовий момент  
(до 80 Нсм) 

 y Широкий діапазон швидкостей

 y Легкий і компактний мікромотор

 y LED підсвітка  
(більше 32.000 Люкс)

 y Висока надійність  
і тривалий термін служби

 y Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

 y Система калібровки наконечника

Ціни розраховані на 14.11.2014

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 
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АВТОКЛАВ КЛАсу В
23 л

від 33 380 грн

ПАКуВАЛьнА мАшинА

3 660 грн

АКВАдисТиЛяТОр

2 860 грн

АКцІЙНІ 
цІНи



официальный дистрибьютор компании FONA в украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, 050-352-50-16
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

стоматологическая установка

FONA 1000 S/SW

Система верхней (1000 SW)  
или нижней подачи 
инструментов (1000 S)  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � ПРоСтое ПРогРаммиРование и ПРименение

 � конСтРукЦионная ЗаЩита СтоматологичеСкого 
кРеСла Для ваШеЙ БеЗоПаСноСти

 � ФункЦия ЗаПоминания ПоСлеДнего ПолоЖения 
кРеСла ПоЗволяет легко веРнутЬ его в нуЖное 
ПолоЖение

 � ФункЦия БлокиРовки инСтРументов  
Для ЗаЩитЫ ПаЦиентов

 � ноЖноЙ и РучноЙ ДЖоЙСтик   
уПРавления кРеСлом

 � СтаБилЬная и Долговечная конСтРукЦия

цена

    от   58 500 грн

Цена рассчитана на 14.11.2014

CТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

нАТУРАЛЬнЫЙ  
КОСТнЫЙ МАТЕРИАЛ

СИнТЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЗОРБИРУЕМЫЙ 

КОСТнЫЙ МАТЕРИАЛ

КОЛЛАГЕнОВЫЙ 
ФЛИС

КОЛЛАГЕнОВАЯ 
МЕМБРАнА

Материалы Alpha Bio’s Graft производятся на предприятиях 
Англии и Германии. Они прошли все клинические испытания, 
проверки на стерильность и риски инфицирования. Соответствуют 
мировым стандартам качества и директивам ЕС. Зарегистрированы  
МЗ Украины (Св. №11095/2011 от 09.12.2011).

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



НаКОПИТЕЛьНая  
сИсТЕМа сКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 4000 наименований)

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

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

4.	Гибкие условия доставки

5.	Наложенный платеж

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

www.dlux.biz

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



Шановні колеги!
Журнал «стоматологічні Оголошення» інформує про старт передплатної 
кампанії на 2015 рік.
Вартість річної передплати на комплект з 10 журналів - 300 грн.
Оформлення передплати гарантує отримання журналу на вказану  
поштову адресу, а також дає право щомісяця розміщувати до 5 оголошень 
на сайті Zooble.com.ua (крім розділів НОВЕ) протягом 2015!
Тільки оголошення з Zooble.com.ua публікуються в журналі 
«стоматологічні Оголошення»!

Для оформлення передплати звертайтесь 044-573-97-73

З повагою, Редакція

10 журналів + розміщення оголошень на Zooble.com.ua за 300 грн

044-573-97-73

Приватні особи можуть розміщувати 
оголошення на нашому сайті  

www.zooble.com.ua, тим самим 
даючи згоду на публікацію в журналі 

«стоматологічні оголошення»

Р е д а К ц і й н а  П о л і т и К а :  «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: navistom@navistom.com 
Наклад-3000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 14.11.2014.  
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. 

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.




