
WWW.ZOOBLE.COM.UA044-573-97-73

ЗУБОТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ

12/2017

(063) 178-55-87 
(066) 737-45-00

Точність планування втілена в життя 
Прогнозованість та комфорт

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

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

Made
in Germanywww.uadent.kiev.ua

044-290-70-80
067-444-17-34

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
ПОВНОАНАТОМІЧНОЇ

ЦИРКОНІЄВОЇ КОРОНКИ
З БАГАТОШАРОВОЇ ЗАГОТОВКИ

ФРЕЗЕРНИЙ ЦЕНТР

650 грн

Добробуту, процвітання 
та здоров'я  

в Новому році!

Компанія «Інфолайн» вітає стоматологів 
України з Новим роком та Різдвом 
Христовим!  На Вас чекає безліч 
новорічних знижок та акцій до 1.02.2018

www.alpha-bio.net

(044) 501-12-31 
 (099) 628-28-31Звірніть увагу на навчальний курс  

Владилена Томашпольского 10.02.2018
детальніше с. 16

044-498-28-51 
093-930-44-55

с. 14

РІЗДВЯНІ АКЦІЇ! ІМПЛАНТАТІВ  
Universal
 з  абатментами

ІМПЛАНТАТІВ   
Classic
 з  абатментами

МАЛИЙ  
ХІРУРГІЧНИЙ  

 НАБІР

+38 (032) 235-29-60, +38 (067) 419-28-10
www.greenimplant.systems

850 €

690 €



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

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

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

Супер скидка 

до 50%

MADE
IN
GERMANY

Willmann & Pein GmbH
VISION POLISHING POWDER ®
Vision Polishing Powder ® является профилактическим 
порошком, подходит для использования со всеми 
традиционными устройствами для распыления порошка.

Средний размер частиц 65 мкм 
Для удаления наддесневых 
отложений и пигментированного 
налета, в том числе «налета 
курильщика»

W P 4 9 1 3

W P 4 9 1 4

W P 4 9 3 3

Vision Polishing Powder  
500 г, ежевика

Vision Polishing Powder 
500 г, мята

Vision Polishing Powder  
500 г,  лимон

Природные реставрации?  
 Легко!

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

Charisma® Smart

Piezon® 250

Piezon® Master 600

               Piezon® 
  Master Surgery

Эксклюзивный  
представитель в Украине –
КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»



Б/В автоклав FARO JUST 15 л,  
1 програма + НОВИЙ аквадистиля-
тор AVITO AQUADIST У ПОДАРУНОК!  
м. Київ. Ціна: 24 300 грн.

093-428-39-40, 050-471-16-63

Установка стоматологічна Sirona C4+: 
2 мікромотори Sirona, 1 пустер Sirona, 
1 у/з скалер EMS Pieson, 1 вихід 4-х 
канальний, м. Львів. Ціна: 218 220 грн.

067-782-69-99, 063-077-03-30

Стоматологічна установка Антос А5, 
Італія. Нова м'яка оббивка крісла і 
стільців. 2 електромотори з підсвіткою, 
м. Краматорськ. Ціна: 133 525 грн.

095-303-05-65

Продам б/в ортопантоморгаф Philips 
orth ORALIX ceph. Робочий стан.  
Документи в наявності, м. Здолбунів. 
Ціна: 32 190 грн.

063-847-94-94

Продається стоматологічна установка 
Sirona С2, комплект зі шлангами  
(без них продам дешевше), м. Львів. 
Ціна: 161 000 грн.

067-782-69-99, 063-077-03-30

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

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

Safe + Mask

4 5Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, zooble@zooble.com.ua, fb.com/zooble.com.ua Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 08.12.2017. ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

Турбінний стоматологічний наконеч-
ник з вбудованним генератором і 
підсвіткою LED М4. Керамічні підшип-
ники, м. Тернопіль. Ціна: 1350 грн.

098-804-00-23

Коронкознімач Коппа з автоматичним 
взводом. Виробник:  
YNR INSTRUMENTS (ENGLAND),  
м. Тернопіль. Ціна: 590 грн.

098-804-00-23

АКЦІЯ! Інтраоральний сканер TRIOS® 3 від 3Shape  
у КРЕДИТ! Удосконалене рішення «3 в 1» для зняття 

цифрових 3D відбитків, м. Львів. 726 206 грн.

(098) 351-49-05, (067) 592-32-68

Оригінальні файли з пам'яттю форми SOCO SC та 
SOCO SC PRO від офіційного представника SOCO 

в Україні, м. Київ. soco-kiev.prom.ua. 360 грн.

(063) 079-86-79

 Нове стоматологам Нове стоматологам

Копія KAVO SMART LED. Підсвітка, 
кнопка, потрійний спрей, M4.  Додат-
ковий ротор +300 грн. Ортопедична 
головка, м. Тернопіль. Ціна: 940 грн.

098-804-00-23

Повний хірургічний набір  
для видалення зубів MEDESY (Італія).  
10 щипців + чехол, м. Львів.  
Ціна: 6131 грн.

073-034-81-51, 067-675-59-48

Кутовий наконечник (кнопка або ричажний 
фіксатор), прямий або пневмомотор.  

НОВІ + на гарантії, м. Тернопіль. 500 грн.

(098) 804-00-23
Фартук стоматологічний рентгеноза-
хисний зі стійкою для захисту  
щитовидки, www.med-birga.com.ua,  
м. Київ. Ціна: 2359 грн.

093-515-91-91

 Б/В стоматологам
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Продається стоматологічна установка 
CACAN (Швеція) з кріслом у відмінно-
му стані. Експлуатувалася лише одним 
лікарем, м. Київ.

095-856-48-41

Цифровий панорамний рентген апа-
рат PAX-500 (Vatech). Відмінний стан. 
Монтаж і сервіс гарантуємо, м. Ізмаїл. 
Ціна: 193 200 грн.

097-550-43-40

Напівавтоматична німецька машина 
Durr Dental для проявки рентгенів-
ських плівок. Вживана, 2010 року.  
Ідеальний стан, м. Львів.

098-717-80-94

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

*О
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Дорогие клиенты, коллеги и друзья!
Компания DENTSTAL поздравляет Вас  
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Пусть 2018 год принесет мир, благополучие,  
радость, счастье в каждый дом и крепкое здоровье!

Спасибо, что были и остаетесь с нами!

1700* $

1800* $

044 585-87-89
096 664-80-71

Компания «Дентстал Н» 
г. Киев, пр-т Григоренко, 39-Б, офис 10
dentstal@ukr.net          www.dentstal.com

Гарантия 2 года

 Б/В стоматологам

В клініку сучасної стоматології потрібні 
лікарі-стоматологи (зарплата 40-50%),  

метро «Дарниця», м. Киів.

(067) 260-00-92

Для роботи в стомат. кабінеті потрібні 
стоматологи (ортодонти, ортопеди, 
терапевти). Всі питання по телефону, 
м. Запоріжжя.

099-371-94-20, 061-270-29-63

 Вакансії стомат. клінік

 Вакансії стомат. клінік
Здам стомат. клініку з окремим входом, зоною 
очікування, санвузлом. 21 або 36 кв.м, але тоді 
вартість інша. Лівий берег, м. Київ. 21 800 грн.

(044) 338-67-98

 Здам клініку/кабінет

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) 
запрошує до співпраці стоматологів та 
стоматологічні кабінети. Працюємо через 
«Нову Пошту» з усіма регіонами України.

097-225-21-04

ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕНТАЛ» – офіційний дистриб'ютор продукції OSTEOBIOL (Італія) в Україні

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 69-В, оф. 507 

+38 044-537-1259,   +38 067-504-5469

osteobiol.com
Натуральні резорбційні біоматеріали для найкращої регенерації

Прискорення та направлення 
природнього процесу 

регенерації кістки
Гетерологічна кортикально-губчата 

попередньо зволожена  
кісткова суміш з колагеном

Суміш гранул різних розмірів двух видів:  
0.6-1.0 мм та 1.0-2.0 мм. Вміст колагену 10% 
Об'єм шприца 0,5 см3 або 1,0 см3

Evolution стандартна 20х20, 30х30, 25х35 мм 
Evolution тонка 20х20, 30х30 мм 
                             25х35, 40х40, 80х60 мм

Натуральна  
колагенова  
мембрана

Гетерологічний перикард. 
Висушена мембрана (одна поверхня гладка, 

друга - мікрошорохувата)

mp3® Evolution

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

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

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

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ  АПЕКС-ЛОКАТОР?

(063) 012-94-70   
(067) 596-84-92

WWW.SMED.COM.UA

MX-PLUS 

EzSensor

Пьезотом

Акции за комплекты
(сделано в Юж. Корее)

налобный 
осветитель  

с видеокамерой

4500 $

5000 $

Здам в оренду обладнаний кабінет  
в новій клініці Києва по вул. Жилян-
скій, 74. Є все для повноцінної роботи. 
Деталі при спілкуванні, м. Київ.

067-110-40-50, 098-500-72-72

 Здам клініку/кабінет

 Зуботехнічні лабораторії

Виготовлення М/К конструкцій.  
З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  

(Київ, метро «Шулявська»).
Кур'єр по місту, відправка у регіони.

(093) 880-73-99

400 грн

Пресовка BioHPP. Індивідуальні абатменти. 
Каркаси під нанесення фотополімеру.  

Центр Києва.

(067) 407-35-17

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Зуботехнічна лабораторія  
(м. Київ, Голосіївський р-н) 

запрошує до співпраці.  
Виконання усіх видів робіт, м. Київ.

(066) 193-68-91

2450 €АКЦІЯ

Cистема рентгенівська 
візіографічна  

MyRay Zen-X HD

  Найсучасніша технологія багатошарового 
HD сенсора Csl + FOP + HD CMOS, 
роздільна здатність 25 lp/mm, розмір 
пікселя 20 мк, глибина сірого кольору  
14 біт, пряме USB 2.0/3.0 підключення  
до компьютера
  Тонкий, гнучкий та протиударний корпус  
HD сенсора з закругленими краями  
та вологозахисним покриттям (Waterproof, 
сертифіковано по IP67 стандарту). 
  До комплекту поставки входить найновіше 
програмне забезпечення  IRYS all-in-one  
єдине для 2D та 3D зображень  
з інтерфейсом Dicom 3.0.
  Програмне забезпечення IRYS дає вільний 
доступ до програмного додатку IRYS Viewer 
для iPad, що дає можливість миттєво після 
знімку отримувати зображення на iPad  
і демонструвати його пацієнту. 
  До комплекту поставки входить набір 
позиціонерів та захисні одоразові чохли.

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

(Cefla s.c., Італія) 

Ціна індикативна станом на 8.12.2017. Оплата у грн.

 Зуботехнічні лабораторії

Прес-кераміка e.Max - гарантія міцності, 
надійності, естетики,  

м. Київ. 500 грн.

(066) 193-68-91

Литво титану: бюгельні протези, каркаси  
(МП, МК), куксові вкладки. Центр Києва.

(067) 407-35-17

Послуги зуботехнічної лабораторії.  
Всі види робіт високої якості за низь-
кими цінами. Розрахунок після здачі 
роботи, м. Київ.

066-405-36-25

Всі види зубних протезів будь-якої 
складності якісно та в строк.  
Зуботехнічна лабораторія 
DENTALPARTNER, м. Київ.

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

067-744-29-01

МАстерская
Дентальной
ЭСТетики

ВСЕ ВИДЫ 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ

Поздравляем всех 
наших партнеров  
с Новым годом!
Желаем счастья  
и процветания!

Зуботехническая лаборатория OptimaLab 
приглашает к сотрудничеству.

Изготовление протезов всех видов  
и любой сложности.

Курьерская доставка по Украине.

(097) 312-57-59
(093) 551-46-95
(093) 105-46-03

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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ООО “ЛитХромБулат”   г. Киев, пр. Победы 61/2 
 тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32   |   lhbmag@ukr.net  |  WWW.LHBDENT.COM.UA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Дарим сертификат на 100 грн  
при покупке от 1000 грн  

в нашем магазине

ООО «ЛИТХРОМБУЛАТ»LHBDENT.COM.UA

С Е Р Т И Ф И К А ТГР
Н

НА  АКРИЛОВЫЕ  ЗУБЫ 0001Н3
Нейлон от оттиска  1250 грн

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
в нашей лаборатории

Перетяжка, реставрація 
стоматологічних крісел. Термін 
виконання робіт 1 день. Якісні 
матеріали з вибором кольору, м. Київ.

066-665-82-10, 063-178-66-15

Автоматичний термопневмопрес для 
виготовлення усіх видів термопластів. 
Гарантія. Оперативне сервісне обслу-
говування, м. Херсон. Ціна: 22 500 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

 Нове зубним технікам

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ! Нові та б/в. 
Продаж, обмін, знижки та 

подарунки. Всі модифікації! Київ.

(093) 428-39-40 
(050) 471-16-63

від 42 000 грн

Ацетал Kolon Plastics, Корея. Матеріал 
для термоінжекції. Колір Vita A2, А3, 
інші на замовлення. Мін. фасування  
1 кг, м. Київ. Ціна: 2725 грн.

063-987-14-32, 068-969-45-75

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових зубних протезів Ortho-Star 
(Америка) - повний автомат! Безкоштов-
на доставка, м. Київ. Ціна: 65 400 грн.

097-063-31-13

Сканер Sirona inEos RED-cam, ПО, ПК, 
безлімітний ключ, конвертер файлів.  
Все працює. Детально по телефону,  
м. Надвірна. Ціна: 88 563 грн.

068-522-52-29

 Нове зубним технікам

 Б/В зубним технікам

Потрібне обладнання і матеріали  
«під ключ» для оснащення двох стомато-
логічних кабінетів, м. Київ.

063-610-68-33

 Інші пропозиції
Литво: вкладок, коронок, бюгельных каркасів 

(м. Київ, Голосіївський р-н).

(066) 193-68-91

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, 
скелери, фрези. Київ.

068-380-76-46, 066-742-76-46

 Сервіс/Ремонт  cт.

Ремонт, перетяжка стоматологічних 
крісел, стільців, заміна 

потрісканого пластику основи 
сидушки за 6 годин, м. Київ.

(097) 275-47-22 
(063) 865-04-68

1950 грн

Знімне протезування.  
Бюгельні протези.  
Ремонт зубних протезів, м. Київ. 

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

 Зуботехнічні лабораторії

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



Час лікування

Використання шаблону MGUIDE 
забезпечує поетапне плануван-
ня лікування, скорочує хірургіч-
ний етап і спрощує роботу ор-
топеда, що дозволяє зменшити 
кількість відвідувань пацієнта і 
в кінцевому підсумку, скорочує 
загальний час лікування.

«Розумний» дизайн

Дизайн шаблону, розроблений 
в цифровому вигляді, забезпе-
чує точну посадку в порожнині 
рота пацієнта, як з фіксацією на 
зубах, так і при повній адентії. 

Система допускає гнучкість 
при виконанні хірургічної про-
цедури, в залежності від анато-
мічних особливостей пацієнта, 
в тому числі, заміну імплантату 
в міру необхідності без заміни 
та зняття шаблону.

Система MGUIDE включає в 
себе чіткий і продуманий про-
токол, який дозволяє провести 
препарування кісткового ложа 
і встановити імплантат через 
хірургічний шаблон в запла-
нованому положенні, навіть в 
дистальних відділах.

Точність

Хірургічний набір MGUIDE  
значно спрощує імплантологіч-
ний процес. Спеціально розро-
блений дизайн гільзи та фре-
зи, дає можливість зупинятися  
в точно запланованій позиції і на 
певній глибині, звільняючи руки  
і скорочуючи час операції.

Хірургічний набір
MGUIDE

Переваги та характеристики

  Всі необхідні інструменти зкомплектовані 
в єдиному хірургічному наборі.

  Оптимальна довжина свердла для 
використання в дистальних відділах.

  Конструкція фрези дозволяє здійснювати 
охолодження порожнини через втулку  
в процесі препарування.

  Фрези з інтегрованими стоперами 
забезпечують точне препарування 
кісткової тканини на бажану глибину  
з необхідним кутом нахилу.

  Дизайн фрез спеціально розроблений  
для забору кісткового матеріалу.

  Наявність кольорового маркування 
для полегшення ідентифікації діаметра 
свердла.

  Можливість зміни довжини і діаметру 
імплантату під час операції через 
анатомічні особливості пацієнта.

  В наявності фреза для кісткової пластики.

  Піни для фіксації шаблону  
при повній адентії.

  Вимірювач довжини фрез.

«Компания Дентек ЛТД» 093-930-44-55 www.dentek.com.ua  |  dentek@i.ua

Програмне забезпечення MGUIDE 
дозволяє виключити помилки при 
плануванні і створити унікальний 
дизайн шаблону: відкрите опера-
ційне поле, введення анестетика  
і якісне охолодження під будь-яким 
кутом здійснюється без вилучення 
шаблону.

Можливість проведення операції, 
як клаптевим методом, так і без 
відшаровування слизовоoкістного 
клаптя. Таким чином, значно підви-
щується точність і безпека хірургіч-
ного втручання.

Хірургічні шаблони MGUIDE дру-
куються з високоякісного біосу-
місного полімерного матеріалу  
з використанням самих передових 
технологій в області 3D друку.

Спокій та безпека    
під час операції
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10 февраля, г. Харьков  |  Отель «Аврора»

«Малоинвазивный подход  
в дентальной имплантологии»

(Практический мастер-класс) 

 Абстракт:
Дорогие коллеги! На этом курсе Вы услышите о подходах и увидите методики, которые позволят 
Вам снизить риск несостоятельности плана лечения в сложных клинических ситуациях. Эти 
методы работы просты и основаны на клиническом опыте и отдаленных клинических результатах. 
Малая инвазивность, микрохирургия, цифровые инструменты, передовые методы аугментации и 
биомеханические решения – обо всем этом в нашем однодневном интенсиве. 
Мы поговорим о стандарте современного имплантологического приема и разберем основные 
имплантологические протоколы! 
На практической части курса мы отработаем алгоритм открытого «синус - лифтинга» 
альвеолярным доступом с одномоментной установкой имплантата.

 Основные вопросы:
Концепция малоинвазивного подхода. 

Стандарты и актуальные протоколы имплантологических манипуляций.    Имплантация 
одномоментно с удалением зуба, немедленная нагрузка, одноэтапный протокол, установка имплантата 
трансгингивально. Установка внутрикостной опоры одномоментно с костной пластикой.

Протетические и биомеханические решения сложных клинических задач.  
Тонкие, широкие, короткие имплантаты. Биомеханические решения как альтернатива 
противоречивым хирургическим протоколам: 

Субантральная аугментация альвеолярным доступом с одномоментной установкой 
внутрикостной опоры.   Биология. Биомеханика. Оперативная техника.  
Микрохирургический протокол. Осложнения.

Практический мастер-класс:   Отработка операционного протокола открытого  
«синус - лифтинга» альвеолярным доступом с одномоментной установкой имплантатов.  
Наглядно-показательная демонстрация. 

Лектор:   Владилен Томашпольский
гл. врач клиники «Практик Т», г. Днепр. 
Специализация: оральная хирургия,  
зубопротезирование.  
1994 г. окончил ТГМА (Тверская медицинская академия).  
1996 г. окончил клиническую ординатуру при ТГМА, 
на кафедре ФУВ, специальность – ортопедическая стоматология.  
С 1996 г. главный врач стоматологической компании «Практик Т», 2004 г. специализация по 
хирургической стоматологии.  Профилирование: реабилитация пациентов зубными протезами 
с опорой на внутрикостные имплантаты, амбулаторная хирургия полости рта, микрохирургия. 
15-летний опыт дентальной имплантации.   Пользователь системы Alpha-Bio TEC с 2010 года.

Стоимость участия: 2500 грн (при регистрации до 01.02.2018 г. – 2000 грн)
Дата проведения: 10 февраля 2018 г.
Место проведения: г. Харьков (отель «Аврора», ул. Алчевских, 10/12) 
Начало регистрации: 09:00      Начало семинара: 10:00

095-627-33-27  (Александр) 

050-133-06-15      (Валерий)   

По вопросам участия и регистрации обращаться:
Организаторы мастер-класса: 
ООО ТПФ «Инфолайн», г. Киев
Клиника «Практик Т», г. Днепр

Мастер-класс ориентирован на врачей, имеющих опыт в стоматологической имплантации!
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61058, Украина, 
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
info@med-technika.comwww.med-technika.com

от 1900 $
 *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   



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

www.unident.com.ua

Гарантийная и постгарантийная сервисная 
поддержка, а также обучение персонала

АКЦИЯ

Качественная, точная  
диагностика – залог успешного 
протезирования зубов!

*Оплата в грн по курсу на день расчета

Наследуя традиции всемирно известного завода Trophy  
и компании Kodak, производственные мощности компании 
Carestream Dental и сегодня поставляют интраоральные 
рентгены и радиовизиографы экспертного класса.

CS
 2

10
0 Высокочастотный 

рентген-аппарат,  
не имеющий аналогов 
по радиационной 
безопасности 300 кГц

 z Электропитание: 230-240 В

 z Генератор:  
Сверхвысокочастотный DC (300 кГц)

 z Напряжение: 60 кВ

 z Ток генератора: 7 мА

 z Фокальное пятно: 
 0,7 мм по стандарту IEC

 z Расстояние от фокального пятна 
до поверхности кожи: 200 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1900*  



Эксклюзивный официальный представитель  
продукции Amann Girrbach в Украине

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Компания Дентек ЛТД» 044-498-28-51
093-930-44-55

www.dentek.com.ua  |  dentek@i.ua

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

При покупке системы Giroform для 
изготовления разборных моделей
Стартовый набор в подарок!



067-968-45-72     |     050-634-30-41
WWW.SPRINT-DENTAL.COMPANY 

АКЦИЯ!  
При покупке 30 имплантатов**  
хирургический набор в ПОДАРОК!

**1 имплантат + угловой или прямой 

абатмент + винт = 175 €

145* €

CAPO  
BULK FILL 
2 г. шприц

CAPO  
UNIVERSAL 
6 г. шприц

BLEACH`N SMILE 
AUTOMIX  
Отбеливающая система
5 г.  шприц,  
35% перекиси водорода 

55* €

MICRONIUM N 10
CoCr сплав для бюгелей

110* €
130 €

65 €

CAPO  
HYBRID  
5 г. шприц

БЕСПЛАТНАЯ  
ДОСТАВКА!

*Оплата в грн по курсу

ПЕРВЫЙ 
задокументированный 
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 
1963 года

Cylindrical 
Cone

95* €
115 €

Micro  
Retention

95* €
115 €

CAPO NATURAL  
4 г. шприц

22 €

19* €

NanoPaq 
4 г. шприц А2, А3 

20* € 21* €22* € 14* €
25 €

36 €
35 €

65 €

26 €25 € 17 €

СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С-силикон

А-силикон

А-силикон  
для регистрации прикуса

32* € 31* €

57* €

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЕ   КОМПОЗИТЫ

НОВОГОДНЯЯ

ЯРМАРКА



Как зарабатывать и тратить гривны/бонусы, 
размещая стоматологические объявления  

на NaviStom.com

За что NaviStom начисляет бонусы
+ 5 бонусов в день за посещение сайта как авторизированный пользователь.

Если Вы заходили в течение месяца 30 дней подряд на сайт, то накопите  
150 бонусов и сможете оплатить ими публикацию или продвижение объявления.

+ 1 бонус за каждую ПОТРАЧЕННУЮ 1 грн за:

Бонусы начисляются сразу и тратить их можно сразу.

При пополнении своего счета на NaviStom вся сумма зачисляется полностью и без 
вычета процентов и комиссий, а бонусы начисляются только после того, как Вы будете 
оплачивать/списывать деньги со счета за платные услуги сайта.

За потраченные со своего счета гривны бонусы начисляются из расчета один к одному.

То есть, если 100 гривен потратили, то 100 бонусов получили и можете ими рассчиты-
ваться до конца текущего календарного месяца.

Как оплатить бонусами

При заказе любой платной услуги сайта, выбирайте Оплатить с Вашего счета. 
Тогда, при наличии бонусов, сначала спишутся бонусы, а потом деньги. Не использо-
ванные бонусы сгорают в последнюю минуту текущего календарного месяца.

Желаем успеха, удачных покупок и продаж на NaviStom.com!

простая публикация объявления на сайте в платной рубрике;

продвижение объявления на сайте в ТОП или VIP;

оплата публикации объявления в наших группах  
в соцсетях Facebook, Twitter, Google Plus;

оплата за Премиум аккаунт;

оплата за поднятие объявления вверх;

оплата за размещение акции.





Организация пародонтологического 
приема в вашей клинике

Обучение стоматологов и гигиенистов

 � Организация PerioCenter в других городах и партнерство с клиниками.
 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.
 � Обучение и тесное сотрудничество с врачами-стоматологами вашей клиники.
 � Организация диспансерного наблюдения.

 � Обучение протоколам консервативного лечения заболеваний тканей пародонта  
(мастер-классы, стажировки на рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).
 � Помощь в организации диспансерного наблюдения.

Диагностика и лечение  
заболеваний тканей пародонта

 � Основная идея организации PerioCenter заключается в оказании услуг  
консервативного лечения заболеваний тканей пародонта.

 � В PerioCenter работают только врачи-пародонтологи и гигиенисты.
 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно  

для ведения пародонтологического приёма.
 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стоматологическими  

клиниками не противоречит единому плану лечения.
 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).

+38-044 575-41-83
+38-097 924-75-46
+38-093 087-66-82
+38-050 164-00-42

02095 г. Киев, 
ул. Срибнокильская, 20
м. Осокорки
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com

ПІДГОТУЙТЕСЯ 
ДО НАПАДУ 

ЕпіПен®
(Адреналін) Автоінжектор 0,3 мг

АНАФІЛАКСІЇ 
ДОВІРТЕСЯ   ДОКАЗАМ

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників

Рекомендації ЕААСІ5:
Абсолютні показання

Повна інформація про препарат міститься в інструкції з медичного призначення 
Література:  
1. Frew AJ. What are the ‘ideal’ features of an adrenaline (epinephrine) auto-injector  
in the treatment of anaphylaxis? Allergy 2011; 66:15-24.  
2. Baker TW et al. The TEN study: time epinephrine needs to reach muscle.  
Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107:235-238.  
3. Song TT et al. Delivery depth of epinephrine by auto-injector into the subcutaneous 
tissue of pig. Ann Allergy Asthma Immunol 2013; 111:143-145.  
4. Simons FE et al. Epinephrine absorption in children with a history of anaphylaxis.  
J Allergy Clin Immunol 1998; 101:33-37.  
5. Muraro A et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy  
and Clinical Immunology. Allergy 2014; 69:1026-1045. 
Матеріал для розповсюдження на конференціях та круглих столах

Реєстраційне Посвідчення
№UA/14931/01/01 від 24.02.2016 №130

Меда Фармасютикалз Свитселенд ГмбХ
Представительство в Украине и странах СНГ 
01054, г. Киев, ул. 0. Гончара, 57-Б, эт. 6 
Тел.: (044) 482 15 51
www.meda.ua

Слід розглянути необхідність призначення хоча б одного автоінжектора з адреналіном 

 z Випадки анафілактичної реакції на продукти харчування, латекс або аероалергени в анамнезі
 z Анафілаксія, викликана фізичними вправами 
 z Ідіопатична анафілаксія 
 z Поєднання нестабільної астми або переметуючої астми помірного та тяжкого ступеня з харчовою алергією 
 z Алергія на отруту тваринного походження у дорослих (які не отримують підтримуючої імунотерапії отрутою)  

з системними реакціями та дітей з системними реакціями, поширеними за межі шкіри та слизових оболонок 
 z Розлади функції тучних клітин або підвищення основного рівня концентрації триптази в сироватці разом з попередніми 

системними алергічними реакціями на укуси комах, навіть у пацієнтів, які отримують імунотерапію отрутою

 z Алергічні реакції легкого та помірного ступеня тяжкості на арахіс та/або горіхи, що ростуть на деревах 
 z Підлітки та дорослі з харчовою алергією 
 z Віддаленість медичної допомоги та алергічні реакції легкого та середнього ступеня тяжкості  

на продукти харчування, отруту тваринного походження, латекс та аероалергени 
 z Алергічні реакції легкого та середнього ступеня тяжкості на продукти харчування в незначній кількості




