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

   «Компанія ДЕНТЕК ЛТД» тел.: 044-498-28-51, 093-930-44-55, www.dentek.com.ua

З нагоди  20-річчя компанії MIS - небувала  акційна  пропозиція  

для  імплантатів та супраструктур з конічним з'єднанням

7/ 2015

Все для імплантології

www.all-dent.com.ua

(063) 439 9459

(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

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

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

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 400 грн



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

Великий вибір 2-х, 3-х, і 4-х шарових штучних зубів 
ACRY ROCK (Італія) в новому магазині для зубних 
техніків DENTA TOOT (ТОВ), Київ, ст. метро «Петрівка».

044-503-33-34, 093-142-82-21

Фантастична ціна! Портативний рентген  
RAYME (Корея). Є в 3-х кольорах. Відмінна якість знімків, 
легкі, компактні. Сумісність з RVG. Ціна: 38 000 грн.

068-896-90-47

Продам новий набір для професійного відбілювання 
зубів BEYOND MAX 5. Повна комплектація. Ціна: 5699 грн.

068-052-63-77

Продам з/т фрезер BREDENT BF 2 для всіх видів робіт. Рухо-
мий робочий столик, потужний двигун, точне свердління  
з мікрометром, плавне регулювання швидкості від 0 до 30 000 об./хв.

093-043-95-25

Стіл зуботехнічний KaVo (В88 х Ш120 х Г60 см). У комплек-
ті: витяжка, пальник і реактивне сопло, вбудований блок  
керування будь-яким щітковим м/м на 25 000 об./хв.  Ціна: 12 500 грн.

Продам стоматологічну установку БІОМЕД ХР-330. Машина 
НОВА, не працювала! Базова комплектація. У комплект також 
входить ультразвуковий скелер «Вудпекер», електромотор.

Продам стоматологічну установку 
KaVo ESTETICA 1065 T.
Нжня подача на 5 інструментів. 

Продам б/в  вакуумну помпу для стоматологічної 
установки. Помпа у вигляді компактної коробки,  
з ефективним поглинанням шуму. Торг.

Продам б/в стоматологічну установку STERN WEBER  
в гарному робочому стані. 
Івано-Франківська обл. 

Майже новий апарат VECTOR PARO (DURR) + розхідники (повний 
комплект). Заводська упаковка. Куплений на Україні у офіційного 
дилера, всі документи. Можливий б/н розрахунок. Ціна: 38 000 грн.

095-201-40-55, 096-692-04-32

067-445-43-16

050-665-45-00 

067-445-43-16

050-654-18-06 

ГІПС II, III, IV, IV+ класу.
DENTA TOOT (ТОВ),  Київ, ст. метро «Петрівка».

044-503-33-34, 093-142-82-21

Виготовляю підставки з нержавіючої сталі для 
зберігання до 12 наконечників після змащення. 
Розміри: 200х80х70 мм. Ціна: 350 грн.

067-684-14-78, 063-471-54-50

Картриджі алюмінієві діаметром 22 мм по 9 грн/шт.  
Висилаємо «Новою Поштою». Магазин знаходиться:  
ст. метро «Петрівка». Київ, пр-т Московський, 15а, оф. 91

044-503-33-34, 093-142-82-21

Продам систему TESCERA ATL (BISCO) для виготовлен-
ня полімеризації пресованих композитних виробів: 
коронки, мости, вініри, коронки на імплантатах і т.д.

093-043-95-25

Продам готову ливарню! Установка REITEL COMPACT (рідна во-
дяна помпа + аксесуари), програмований муфель NEY DENTSPLY,  
гриндер RAY FOSTER, піскоструй Renfert + 2 додаткових бачки. 

Продам ультразвуковий апарат VECTOR (Durr Dental),  
2007 р.в. Відмінний робочий стан, ремкомплект. Ціна: 31 000 грн.

Продається повністю робоча стомат. установка SIEMENS 
SIRONA AC. Оббивка в гарному стані. В подарунок стомат. кріс-
ло лікаря! Вінницька обл., смт. Томашпіль. Ціна: 20 000 грн.

Продам нові та б/в стоматологічні установки,  
турбінні наконечники CHIRANA Т-656.

Продам три установки FOREST (США) з нижньою подачею  
інструментів + одну подарую на запчастини. Повністю в робо-
чому стані, крісла перетягнуті, дбайлива експлуатація. Київ.

ТЕРМІНОВО продам стоматологічну установку SDS  
в робочому стані. Ціна: 16 000 грн.

050-334-76-12

067-233-08-27

098-766-59-95

067-470-69-52

067-26-000-92

067-233-08-27

ПРОДАМ ● Зуботехнічне матеріали НОВІ ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

4

через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват2450 грнТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за

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 ● Стоматологічне обладнання НОВЕ

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

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: 25.09.2015.
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067-244-35-42

БОРЫ
ИЗРАИЛЬСКИЕ

ДОСТАВКА В КАБИНЕТ  
при заказе от 400 грн

35 грн/шт. 40 грн/шт.
(шарик на длинной ноге)

Унаслідок планової заміни обладнання продається б/в 
стомат. установка GALLANT ЕU (Галіт). У хорошому повно-
му робочому стані. Знаходиться в Києві. Самовивіз. Торг.

Продам б/в стомат. установки: SUNDARB SD868 серії 
- 2008 р.в. і FONA А1 353 серія - 2006 року. Обидві 
установки у відмінному стані, після технічного огляду.

Продам б/в стоматологічну установку DIPLOMAT 
DENTAL DL 210 LUX у відмінному стані.  
Монтаж, сервіс, гарантія. 

Продається безтіньова лампа. Розмір 158*55*8 см, 4 лампи по 58 Вт, 
електронні баласти. Не блимає, не гудить. Можливість кріплення 
як на стелю, так і на підвісах.  Ціна: 3000 грн.

067-505-70-56

097-316-81-84

067-811-28-00 

050-589-19-88 

Продам автоклав фірми CHIRANA.  
В робочому стані, після повної реставрації. 
Всі подробиці при спілкуванні. 

Продам стоматологічну установку Kavo ESTETICA-1064 
з нижньою подачею інструментів.

Продам дентальні компресори та автоклави  
після повної реставрації. Доставка, сервіс. 

050-654-18-06 

050-665-45-00

067-811-28-00 

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

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

Зубная щетка нового поколения!

 z Тщательно очищает зубы от остатков 
пищи, а также имплантаты, брекеты, 
коронки и мосты.

 z Замедляет прогрессирование кариеса 
и предотвращает воспаление десен.

 z Делает массаж десен, очищает  
зубодесневые карманы.

 z Замедляет скопление камня на зубах.

 z Устраняет неприятные запахи изо рта.

 z Помогает пациенту поддерживать 
отличную гигиену ротовой полости, 
для достижения лучшего результата 
работы врача-стоматолога.

 z В случае воспаления можно и даже 
нужно добавлять в Silon it, Silon gel.

Silon it с легкостью прикрепляется  
к крану или душу.
Не требует электричества.

Максимальная защита и ежедневная 
профилактика для полости рта

ДОКТОРА БЕНИ КОЭНА

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА ОБ ИМПЛАНТАТАХ, БРЕКЕТАХ, ЗУБАХ И ДЕСНАХ

Приобретайте Silon it ,  
и Вы сами  
     и Ваша семья  
убедитесь в его чудодействии!

До использования
Silon It

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

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

ut2fa@te.net.ua

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:

через сайт
 Z

ooble.com
.ua, сплачуйт

е V
isa/M

asterC
ard або Приват

24
50 грн

Т
У

Т
 Ви зм

ож
ет

е розм
іст

ит
и у нас своє оголош

ення
 за



8 9

19-23 жовтня 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

Продам мікромотори: б/в електричний P2DF294 (Чехія), новий 
пневматичний W&H E25B (Австрія), новий пневматичний TOSI TX-9 
(Китай), пневматичний з прямим наконечником DENTALARE (США).

Продам б/в стоматологічну установку OMS LINEA 
PATAVIUM у відмінному стані. 
Після реставрації, монтаж, сервіс, гарантія. 

Продам дві стоматологічні установки AJAX AJ 15 з верх-
ньою подачею, 2012 р.в. Повністю робоча. Документи, чеки, 
сертифікати. Куплена в «Медтехніці». Знаходиться в Києві.

Крупна клініка в Броварах з чисельною клієнтурою, за-
прошує на постійне місце роботи стоматолога на загаль-
ний прийом. ДР не менше 5 років. Співбесіда.

050-383-14-71

067-811-28-00 

097-346-27-57, 093-577-53-93

067-401-83-90

Продам стомат. обладнання: установка САТВА з кріслом, прак-
тично новий дентальний рентген (Італія), сухожарова шафа 
ТАУ-2000 (Італія), лікарський столик, стільчик.

Продам стоматологічну установку SIRONA SPIRIT S1  
в гарному робочому стані. 
Івано-Франківська обл.

Потрібен помічник зубного техніка, та технік з ОР до 
3-х років. Робота в Києві. Деталі за телефоном.

066-964-85-85

050-654-18-06 

066-603-89-20

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

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?

 Широкий діапазон моделей

 Вироблено та сертифіковано в Україні

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 
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В КЛІНІКУ СУЧАСНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ ПОТРІБНІ  

ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ  
ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

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

067-26-000-92

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

Роблю вініри на рефракторі - якісно, швидко, 
недорого, надійно. Керамічна маса inLine IVOCLAR. 

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

З/т лабораторія «ВЕНЕЦІЯ» (Київ). Всі види робіт по знім-
ному та незнімному протезуванню. Адекватні ціни. Якісне 
литво без вторинних домішок. Виїзд кур'єра від 5 одиниць.

Послуги з виготовлення високоточного литва, під м/к, м/п 
та виготовлення бюгелів. Виконання термінових замовлень.  
В ливарні працює кераміст та бюгеліст. Київ, Львівська площа.

095-150-53-49 

097-742-61-15

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

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

В успішну клініку Києва потрібні ортодонт та хірург-
імплантолог. Пацієнтами забезпечуємо повністю.  
ДР не менше 5 років. Гідна оплата праці.

ФЦ К-OPTIMUS (Київ). Фрезерування каркасів, індивідуальних 
абатментів, вкладок і накладок з оксиду цирконію. Якісно і в строк.  
Спец ціна від 30 од. Для знайомства 5-та одиниця у подарунок!

Виготовляємо каркаси бюгельних протезів різних конструкцій 
будь-якої складності. Визначаємо конструкції самостійно або 
за бажанями замовника. Терміни виготовлення до 7 днів. 

Стоматологічне лиття під металокераміку (кобальт, 
нікель), знімне протезування, бюгелі, культьові 
вкладки, штифти тощо.

098-307-00-14

099-104-58-39

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

063-789-05-32

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

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

Зуботехническая 
лаборатория в Киеве

М/К коронка

М/К коронка на двухэтапных 
имплантатах от 350 грн

Коронка на оксиде циркония от 1000 грн

Коронка на двухэтапных 
имплантатах на каркасе  
из оксида циркония

от 1050 грн

от 300 грн

63ГРН

Ціна планки
У жовтні

Усі кольори та 
розміри 

30 тисяч планок  
по шкалі VITA

51 відтінок

Акрилові 
зуби

м. Київ 
проспект Московський, 15А  
(метро «Петрівка»)

(044)503-33-34
(093)142-82-21 
dentatoot@bigmir.net

ЗУБИ ЗДЕСЬ

ООО "Администратор Дент" (г. Киев)

D=22 mm 

800 грн

Картриджи 
алюминиевые

  096-958-02-11
контактное лицо: Полищук Наталия Юрьевна

От  500 шт 9 00 грн/шт

До 500 шт 10 00 грн/шт

От  1000 шт 8 50 грн/шт

От  2000 шт 8 00 грн/шт

МАстерская
Дентальной
ЭСТетики

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

ВСЕ ВИДЫ 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!
Работайте с лучшими!

БЫСТРО  КАЧЕСТВЕННО  С ГАРАНТИЕЙ
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Зуботехнічна лабораторія VICTORIA (Київ) пропонує 
виготовлення м/к від 300 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».

Здам в оренду стоматологічну клініку: два окремі кабі-
нети, рентген-кабінет, зона стерилізації, зона очікування.

Ортопантомограмма, КТ зубів на Позняках у Києві. 
Комп'ютерний томограф РНТ-6500 (Vatech, Півд. Корея). 
Графік роботи клініки: 8-21 по буднях, 9-21 на вихідних.

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

Апаратна заточка кюрет LM RONDO PLUS.
Київ, м. «Осокорки». Вартість 45 грн/шт.

044-570-97-77

050-589-15-12

044-383-22-88

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

099-404-84-37

ЗДАМ В ОРЕНДУ  
 
СТОМАТ. КАБІНЕТ  
НА ДВА КРІСЛА,  
БЕЗ ОБЛАДНАННЯ.

КАБІНЕТ ПРАЦЮЄ 5 РОКІВ.  
ЦІНА ДОГОВІРНА.

Більше фото тут  
http://navistom.com/realty/308-stomat-kabinet-v-arendu

Здається в оренду кабінет стоматолога (позмінно). В оренду вхо-
дить: установка, Панмед, шафка для зберігання матеріалів, укомп-
лектовані стерильні лотки. Київ, Оболонь, м. «Героїв Дніпра».

Здам в оренду кабінет в новій клініці з новим обладнанням 
в центрі Києва на вул. Жилянській. Фасадне приміщення, 
все необхідне для роботи, рентген-знімки, візіограф.

У діючій клініці на Оболоні здається позмінно в оренду окре-
мий кабінет. Пн-сб: 9:00-15:00/15:00-21:00. 10 хвилин пішки від 
метро. Для уточнення, що входить в оренду - телефонуйте!

Здається стомат. кабінет в р-ні Солом'янської площі. 330 
грн/зміна (6 годин), 120 грн/2 години (мінімальний час). 
Можливе працевлаштування. Безкоштовна автостоянка.

050-312-76-36 098-220-05-05

050-412-34-00 068-322-14-91

Здам стомат. кабінет в новій клініці в районі Дарницького 
залізничного вокзалу (вул. Бориспільська). Є все необхідне, 
стерилізація і рентген-знімки (візіограф) включені у вартість.

Здаю в оренду обладнаний стомат. кабінет в центрі Києва. 
1 хв. від метро «Дружби Народів». Зміна (6 годин) - 300 грн. 
Погодинно: 2 години - 120 грн (мін. час оренди).

Здам в довгострокову оренду діючу стоматологію з 4-х примі-
щень в Печерському р-ні Києва біля метро. Є все необхідне для 
роботи. Сигналізація, цілодобове відеоспостереження.

Здам в оренду стоматологічний кабінет у діючій 
клініці. Рентген дентальний, візіограф, панорамний 
3D-томограф. Київ, метро «Палац Україна».

Здається в оренду окремий кабінет - 410 грн. без витрат-
них матеріалів. Пн-Нд з 9.00 до 15.00 і з 15.00 до 21.00. Київ,  
(метро «Шулявська»), вул. Довженка, 3. Парковка під вікнами.

Куплю блок обробки системи зображення цифрової візуаліза-
ції (радіовізіографа) VISIODENT РСВ-HD + (з дисплеєм) або RSV-
HD (без дисплея). У робочому або не робочому стані.

067-441-67-99 093-774-00-01

050-626-62-08 067-401-36-05

067-745-40-78 067-521-07-50

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

КУПЛЮ ● Стоматологічне обладнання б/вООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     WWW.LHBUA.COM

НивкиМ

Новые! 
Уникальные! Высококачественные!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Нейлон от оттиска  
1000 грнЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно

КЛОНДАЙК
ЗУБОВ
ЗДЕСЬ!

Широкий выбор товара 
для зуботехнических 
работ, низкие цены

Супровід, оформлення документів на отримання 
ліцензій певних видів господарської діяльності:

www.vashepravo.org.ua

 � медичну практику;
 � використання наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів;
 � оптову та роздрібну торгівлю лікарскими засобами;
 � переробку донорської крові та її компонентів;
 � акредитація закладів охорони здоров’я.

Весь спектр юридичних
та бухгалтерських послуг

+38 048 77 00 788
+38 044 25 36 707

+38 095 83 14 886

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ

093-745-08-85

35 грн

Трехслойные
Одноразовые

упаковка

На резинках
Упаковка 50 шт.

Продам нову стоматологічну клініку на два крісла (те-
рапевтичний та хірургічний кабінети), з панорамним 
рентген-апаратом. Київ, Севастопольска площа. 

097-911-63-68

Продам в Києві обладнаний стоматологічний кабінет 
(або здам в суборенду).

050-569-56-27

ПРОДАМ СТОМАТ. КЛІНІКУ/КАБІНЕТ

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ
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ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматоло-
гічні наконечники, мікромотори, скалери, лампи фото-
полімерні. Звертайтеся! Спробуємо допомогти! 

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

СЕРВІС / РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ





28-29 листопада
Львів 2015

Доктор Іштван Урбан (Угорщина)
 доктор медицини, 

 доктор стоматологічних наук, професор,  

 доктор філософії.

Доктор Урбан є асистентом професора в стома-
тологічному імплантологічному центрі Лома Лінда Уні-
верситету Каліфорнії, США. Асоційований професор 
університету в Шегеді, Угорщина. Також читає лекції 
на запрошення університету в Берні, Швейцарія.

Очолює власну стоматологічну хіругрічну прак-
тику в Будапешті, Угорщина. Спеціалізується на ши-
рокопрофільній імплантології з фокусом на дентальні 
імпланти та природні зуби, естетичну стоматологію, 
пластичну хірургію періімплантних тканин, кісткову 
пластику (реконструкцію).

Являється лектором по запрошенню національних 
та інтернаціональних університетів.

2-ох денний теоретично-практичний курс

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЛЬВОВА!

«Прогресивні м’якотканинні та 
кістковопластичні реконструктивні 
техніки в дентальній імплантації»

Вартість участі при оплаті:

 до 15 жовтня 2015 р:  
Тільки теоретична частина - 350 €  
Теорія та практика - 900 €

 після 15 жовтня 2015 р:  
Тільки теоретична частина - 450 €  
Теорія та практика - 1100 €

Кількість місць на практичну частину – 25
Умова реєстрації – 100% предоплата

Місце проведення:
м. Львів

067-312-04-40 

032-232-86-84

Приєднуйтесь до нас на революційний курс з кісткової регенерації.
Це змінить Вашу клінічну практику.

• Вертикальна аугментація із застосуванням мембрани з  титановим карка-
сом, кісткового матеріалу та встановлення фіксуючих гвинтів та пінів;

• Забір вільного сполучнотканинного трансплантату та створення сосочків;

• Ксеногенний/колагеновий м’якотканинний трансплантат поєднаний з  
автотрансплантатом за допомогою лоскутної мукогінгівальної «сендвіч» 
техніки. Техніки мікроушивання в мукогінгівальній хірургії.

• Принципи вертикальної та горизонтальної аугментації  
альвеолярного гребеня;

• Встановлення діагнозу та критерії вибору пацієнта;

• Планування лікування;

• Підготовка до операції, протокол хірургічних кроків;

• Вибір мембрани та засобів її кріплення;

• Визначення ділянок для забору кістки та техніки його виконання;

• Післяопераційний протокол;

• Принципи мукогінгівальної анатомії та хірургічні  
маніпуляції навколо імпланту;

• Відновлення сосочків в ділянці одиночного встановленого імпланту;

• Відновлення присінку ротової порожнини після вертикальної і горизон-
тальної аугментації;

• Реконструкція міжзубних сосочків в естетичній ділянці  
при декількох встановлених імплантах.

1-ий день курсу – ТЕОРІЯ
Тези лекції 

2-ий день курсу – ПРАКТИКА
Програма майстер класу (свинні щелепи)



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

1020 €

21,4 €

+ =

від  2,3 €
набори КОМЕТ

від 45 €

від

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

Poldent – ендодонтичний 
інструментарій та витратні матеріали.

S5
Rotary System

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

Купуєте 5, а платите,

як за 4 одиниці товару

Акція!
 330 €

1850 $

Імплантати
Переключення платформи

Абатменти
Обернена верхівка. Увігнутий профіль

З'єднання
Внутрішній шестигранний.  
Однаковий для всіх  
імплантатів Ø 3.30 - Ø 6 мм

1
2
3

Розрахунок в гривнях по комерційному курсу на день оплати

11,2 €

87 $

55 $

77 $

31,5 €

48,3 €

49,5 €

Акція! 
При купівлі  
25 імплантатів 
набір інструментів 
Compact Kit   
        в подарунок!



 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

Дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

4500* €
*Дентальний рентген + Радіовізіограф

Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу. Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

СТОМАТОЛОГIЧНА УСТАНОВКА

SIGER U 200

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

АВТОКЛАВ, КЛАС В, 23 л

від 2430 $

Гарантія 2 роки     *Дентальний рентген + Радіовізіограф

О Н О В Л Е Н А

Chirana TG 656 Easy

ТУРБІННИЙ
НАКОНЕЧНИК, КНОПКА

110
 
€



www.med-technika.com

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

 *Акция действует до 31 октября 2015 г.    **Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ

 � Производительность: 
1 л/час

 � Мощность: 700 W
 � Размер камеры: 

180х200 мм
 � Вес: 3,5 кг

НА ОБОРУДОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ*

 � Трехкратный предварительный 
вакуум и вакуумная сушка

 � Камера из нержавеющей стали
 � Объем камеры: 18 л, 23 л
 � Два режима стерилизации:  

121°С (0,9 - 1, 3 Бар),  
134°С (2,0 - 2,3 Бар)

 � Остаточная влажность  
менее 0,2% 

Стерилизатор паровой
GRANUM 18B 2 500 $

Дистилятор
DRINK

Дентальный рентгеновский  
аппарат GRANUM МОБИЛЬНЫЙ 2 290 $
Дентальный рентгеновский  
аппарат GRANUM ПОРТАТИВНЫЙ 2 290 $
Дентальный рентгеновский  
аппарат GRANUM НАСТЕННЫЙ 1 990 $

2 800 $
Дистилятор
D R I N K

Стерилизатор паровой
GRANUM 23B

АКЦИЯ



Продукция ведущего 
производителя 
ортодонтических 
материалов и инструментария  –  

ORJ Orthodontics

В наличии!!!!

БРЕКЕТ СИСТЕМЫ, ЗАМКИ, ДУГИ, ПРУЖИНЫ, 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!!!!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО за приемлемую цену!!!!

www.dlux.biz

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

ІІІ Національний український стоматологічний конгрес 
«Міжнародні стандарти профілактики та лікування  
і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога»



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   $ 4050

цена

от   $ 7515

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

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



Дякуємо всім небайдужим українцям, які вже  
долучилися до проекту «Санація».

Нашим спільним зусиллям, весною 2015 року 
за ініціативою лікарів-стоматологів, в Україні 
стартував проект «Санація».

Мета  ініціативи – надання безкоштовної стома-
тологічної допомоги усім мобілізованим воїнам 
Збройних Сил та Національної Гвардії, у період 
їхньої підготовки до відправки в зону АТО, а також 
налагодити логістику стоматологічної допомоги 
безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Свій проект ми спочатку реалізували на 10 
навчально-польових центрах України, куди мо-
білізують цивільне населення для підготовки до 
служби. З цією метою ми обладнали 10 стоматоло-
гічних кабінетів з 16-ма установками та організу-
вали групи стоматологів-волонтерів, які вахтовим 
методом санують воїнів. Станом на вересень ми 
сумарно прийняли близько 10 000 людей!!!

Наступним етапом нашої діяльності є органі-
зація пересувних стоматологічних кабінетів, які 
будуть надавати стоматологічну допомогу в зоні 
проведення бойових дій. З настанням холодів ця 
проблема стає вкрай гострою.

Звернення 
благодійного фонду «САНАЦІЯ»  
до стоматологічної спільноти

Тому звертаємось до всіх небайдужих з про-
ханням допомогти у переобладнанні військових 
автомобілів в  пересувні стоматологічні кабіне-
ти. Плануємо для початку  оснастити 3 машини. 
Потребуємо для цього: установки, автоклави, 
RTG-апарати, бактерицидні шафи, оглядові та хі-
рургічні інструменти, витратні та пломбувальні 
матеріали, анестетики, голки,  ендодонтичні ін-
струменти та обтураційні матеріали, тощо.

Маємо ще нагальну проблему знайти для 66-го по-
льового шпиталю стаціонарну установку в робочому 
стані, бо так і невдалося нам реанімувати нещодавно 
передане туди стоматологічне обладнання.

Для цих цілей ми створили благодійний фонд 
«Санація». Наші контакти та реквізити:

Благодійний Фонд «САНАЦІЯ»
ЄДРПОУ 39968806
79038, м. Львів, вул. Пасічна 36 а
р/р 26009053700331 в АТ КБ «Приватбанк» 
м. Львів, МФО 325321
Бухгалтерія (032) 251-25-41 
р/р 26005053701077 (USD) 
р/р 26003053700951 (EUR)

Ми на Facebook:  
www.facebook.com/sanacia

Керівник проекту:   
Марта Дацко +38 (067) 725-33-77, project.sanatsia@gmail.com

Будемо вдячні за будь-яку допомогу,  
бо тільки спільними зусиллями нам вдасться подолати ворога!  

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



Ціни дійсні на 1 жовтня 2015. 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

 y Базовий модуль з цифровим дисплеєм 
потужності інструментів

 y Турбінний шланг мідвест M6 з фібро-оптикою
 y 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

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

 y Фіксатори важеля шлангів інструментів  
(крім пустера) для верхнього підводу

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

 y Крісло електромеханічне, 
вантажопід’ємність - 190 кг.

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

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

з шлангами пилососа та слиновідсмоктувача

КОМПЛЕКТАЦІЯ STANDARD  
(верхній або нижній підвід шлангів інструментів)

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

При покупке* трех титановых абатментов одной серии – 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

Акция от Альфа-Био ТЕК

Шаг навстречу Вашим пациентам!
Срок действия акции продлевается до 20.11.2015




