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SLM технологія:  
        фантастика вже реальність!
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polaoffice+

polaoffice

• Відбілююча система на основі 37.5% пероксиду 
водню для професійного використання в клініці

• Висока активація рН для надшвидкого 
вивільнення іонів пероксиду

• Повне лікування займає менше 30 хвилин
• Відбілювання живих і депульпованих зубів
• Автоматичне змішування відбувається в 

подвійному шприці безпосередньо при 
нанесенні гелю на зуби

• Передова система відбілювання зубів!
• Результат всього за 30 хвилин
• З системою Pola Office можливе використання 

лампи для полімеризації 
• 35% пероксид водню
• Нітрат калію - ключовий компонент для 

зниження чутливості

Найшвидше відбілювання у світі!
Австралія Австралія

aura eASY
Універсальний  
і надійний композит  
для реставрації фронтальних  
і жувальних груп зубів

• Простий підбір відтінків
• Висока міцність на стискання та вигин
• Легке моделювання
• Швидке полірування та блиск
• Мінімальна усадка
• Довговічність реставрації

• Шар полімеризації - 3 мм                                                      
• Підвищена зносостійкість і міцність
• Завжди гладенька глянцева поверхня
• Не липне до інструменту - легкість моделювання
• Відсутність усадки
• Швидка й проста адаптація матеріалу  

до поверхні зуба

aura ultra universal
Ультрауніверсальний реставраційний матеріал 
для створення близьких до натуральних 
фронтальних і бокових реставрацій. 

4 УНІВЕРСАЛЬНИХ  
ВІДТІНКА =

швидкість і легкість підбору правильного 
відтінку для ваших реставрацій,  
відтінки aura eASY перекривають 
діапазон за шкалою Vita

ВІДТІНКІВ 
ДЕНТИНУ

8

ВІДТІНКИ 
ЕМАЛІ

3

ПРОБЛЕМ
З ВИБОРОМ
ВІДТІНКУ

0
aura bulk fill

• 1 універсальний відтінок
• Шар полімеризаціЇ - 5 мм
• Легка реставрація для жувальної 

групи зубів
• Швидке заповнення
• Висока міцність на стискання й вигин
• Час полімеризації - 20 секунд
• Форма випуску - шприц і капсула

ТОВ «РЕГАРД» м. Харків, вул. Семиградська, 12 А
тел.: (057) 703–23–25, 703–23–42,  
факс (057) 738–09–53

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:  
regard.shop

Філіал в Одесі:  
м. Одеса, вул. Успенська, 47
тел./факс (048) 728–68–45

Магазин ТОВ «РЕГАРД»: 
м. Харків, вул. Тринклера, 6 
(в приміщенні обласної стомат.поліклініки м. Харкова)
тел. (057) 705-17-45



W W W. B I O D E N T. U A

м. Київ, вул. Дегтярівська, 15
biodent2011@ukr.net

(093) 334-34-43
(050) 410-46-96 
(067) 443-69-79 
(067) 912-81-21(044) 223-52-55

Найвища Якiсть  
          за доступною цiною!
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Плоскі рулони для 
стерилізації
• Зручність
• Ефективність

• Чудовий захист 
• Зручність надягання
• Надзвичайний комфорт

Відкрийте для себе асортимент наших 
нітрилових і латексних рукавичок!

SafeTouch Advanced
РУКАВИЧКИ

Із зовнішніми 
та внутрішніми 
індикаторами
Найінноваційніші  
пакети на ринку

SafeSeal Quattro

ПАКЕТИ

РУЛОНИ

УКР-МЕДМАРКЕТ
м. Київ,  тел: 044-590-15-00

КАСКАД ДЕНТАЛ
м. Київ,  тел: 044-501-17-02 
                          050-334-47-54

ХУСТКИ ДЛЯ КОФЕРДАМІВ
Ексклюзивно в «Укр-МедМаркет»!

Стоматологічні установки нові, 
сертифіковані, гарантія, сервіс, лізинг. Київ. 

54 892 грн.

(093) 515-91-91

Тумба металева медична стоматологічна. 
Повна інформація на сайті:  

stomaland.com.ua. Одеса. 7200 грн.

(097) 211-68-44, (099) 757-53-45

 Нове стоматологам

Набір для відбілювання зубів 
Beyond BEYOND MAX 5. Броди. 
Ціна: 4668 грн.

050-370-57-69

Cвітильник світлодіодний безтіньо-
вий робочого поля Stom_Svit 120A. 
Рівне. 
Ціна: 8200 грн.

068-568-38-90, 096-663-21-84

Портативний рентген REMEDI REMEX 
T100 (Пд. Корея). Є сертифікація на 
Україну! Ексклюзивний представник! 
Харків. Ціна: 74 142 грн.

067-596-84-92, 073-596-84-92

Стоматологічна установка 
Joinchamp ZC-S 300 (Azimut 300B, 
Китай). Харків.
Ціна: 83 700 грн.

050-634-88-55, 067-579-58-07



Організатор:
Навчальний центр PearlStom   
МІСТО ПРОВЕДЕННЯ: ОДЕСА

 
або на сайті www.pearl-stom.od.ua

Ми у Facebook

Навчальний центр PearlStom (Одеса)

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСКОНАЛИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Усі семінари з майстер-класами

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
19-20.09 Бас А.О. Металокерамічні й керамічні коронки. Мостовидні протези. Майстер-клас.
26-27.09 Бас А.О. Вініри. Майстер-клас.

03.10 Дімчева Т.І. Ефективна реабілітація пацієнтів за допомогою знімних протезів. Майстер-клас.
04.10 Бас А.А. Протезування на імплантатах. Майстер-клас.

19-20.09 Марчук К.А. Від анатомії та біомеханіки зубних рядів до конструкції  
брекет-систем. Майстер-клас.

26-27.09 Свінціцький Б.В. Біомеханіка використання ортодонтичних дуг. Майстер-клас: основні вигини. 
17-18.10 Марчук К.А. Діагностика та планування ортодонтичного лікування. ТРГ просто про складне. 

30.10-01.11 Свінціцький Б.В. Лікування пацієнта першого класу від «А» до «Я» на восковому типодонті.

01.11
Марчук К.А. 
Свінціцький Б.В.
Площінська О.О.

Конференція. Ортодонтичні пластини. Знімні та незнімні апарати. 
Критерії вибору та протокол лікування.

07-08.11 Марчук К.А. Дистальний і мезіальний прикус. Клінічна картина.  
Біомеханіка і лікування. Майстер-клас.

21-22.11 Марчук К.А. ГНАТОЛОГІЯ.

ОРТОДОНТІЯ

Новий набір Бутенко К.О. Спеціалізовані курси англійської мови для стоматологів з різним 
рівнем володіння англійською мовою Proficiency.

17.10 Кожемяк О.А. Дентальна фотографія «від А до Я». Майстер-клас.

ЗАГАЛЬНА СТОМАТОЛОГІЯ

15-19.09 Марчук Т.С. Практичний майстер-клас з прямих реставрацій. Фантомний симуляційний тренінг.
17-20.09 Яшина І.Б. Успішне ендодонтичне лікування сучасними методами. Інтенсив.

19-20.09 Іщенко Г.О. Фронтальна та бокова групи зубів. Функціональні та естетичні аспекти 
прямої реставрації. Майстер-клас.

25-27.09 Чумакова Ю.Г. Пародонтологічна абетка від «А» до «Я». Майстер-клас.
03.10 Іщенко Г.О. Проста ендодонтія. Сучасний підхід. Майстер-клас.
04.10 Іщенко Г.О. Повторна ендодонтія: від складного до простого. Майстер-клас.
04.10 Яшина І.Б. Адгезивні конструкції в щоденній практиці лікаря-стоматолога.
17.10 Гіміш І.В. Старша медсестра в стоматології. Задачі та обов’язки.
18.10 Попушой Н.Г. Успішна й безпечна анестезія у стоматології. Майстер-клас.
31.10 Скібіцька Ж.В. Я - дитячий стоматолог. Майстер-клас.

20.09 Каленчук В. Поєднання технік в імплантаційній і аугментаційній хірургії.  
Фокус – імплантація у вузькому альвеолярному гребені.

26.09 Попушой Н.Г. Хочу стати хірургом-стоматологом! Базовий курс  
з хірургічної стоматології. Майстер-клас.

03.10 Бабов Є.Д. Основи дентальної імплантації. Майстер-клас. 
04.10 Бабов Є.Д. Складні техніки дентальної імплантації. Майстер-клас.

31.10-01.11 Гончаренко Є.В. Конусно-променева комп’ютерна томографія та візуалізація. Програми, 
функції, аналіз, практичне застосування. Початковий рівень. Майстер-клас.

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ПАРОДОНТОЛОГІЯ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ДЕНТАЛЬНА ІМПЛАНТАЦІЯ

Видаються іменні сертифікати.  
На майстер-класах кількість місць обмежена.

068-180-80-90097-940-40-39;

/Pearlstom /pearlstom

Умови участі, детальна інформація та запис:

Захист від рентгенівського випромінювання 

від компанії ОНІКО 
для Вашого стоматологічного кабінету

м. Київ, вул. Волоська, 55/57

www.oniko.ua oniko@oniko.ua
+38 044 502 24 45

Кутовий наконечник (на кнопку або 
засувку), прямий або пневмомотор. 
НОВІ + на гарантії! #stomatolog_ua. 
Тернопіль. Ціна: 540 грн.

098-804-00-23

Безщітковий стоматологічний мікромотор 
ROSE 4000 для монтажа в установку з 
LED-підсвічуванням. Наш сайт  
stomaland.com.ua. Одеса. Ціна: 10 984 грн.

097-211-68-44, 099-757-53-45

Виготовлення захисних ковриків на 
сидіння та силіконової підкладки під ноги. 

Київ. 700 грн.

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

 Тумби стоматологічні з 
відправкою по всій Україні. Київ.

(097) 793-00-87

1900 грн

 Нове стоматологам

Лицьова дуга Denar slidematic 
(США)+артикулятор. Система про-
стіша у користуванні ніж Girrbach. 
Бурштин. Ціна: 11 533 грн.

067-398-32-73

Рентген стоматологічний  
CSN MAX 70. Відмінний технічний і 
косметичний стан. Павлоград.  
Ціна: 25 000 грн.

095-067-39-49

Автоклав для стоматологічної  
клініки MOCOM MILLENNIUM B+, 
Італія. Ціна: 76 300 грн

050-634-88-55, 067-579-58-07

 Продам недорого стоматологіч-
ну установку Б/В. Стан - догляну-
тий. Повністю в робочому стані. 
Київ. Ціна: 11 533 грн.

067-110-40-50, 044-500-05-25

 Б/В стоматологам
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Довжина хвилі 405 нм використовуєть-
ся в діагностиці. Ґрунтуючись на явищі 
флуоресценції тканин, можна точно діа-
гностувати ступінь бактеріальної інфекції 
та зміни слизової оболонки.

Довжина хвилі 635 нм використову-
ється для лазерного озонування тканин 
та їх фотобіомодуляції. Фотоактивна де-
зінфекція (ФАД) - сучасний неінвазійний 
метод для глибокої дезінфекції. За його 
допомогою можна усунути 99,9% пато-
генних бактерій, вірусів та грибків.

Довжина хвилі 980 нм використовуєть-
ся в точних термічних процедурах, таких 
як мікрохірургія, пародонтологія, ендо-
донтія, відбілювання та протибольова те-
рапія. Розрізання або випарювання тка-
нин відрізняється швидкістю проведення, 
у вісім разів швидше, ніж інші довжини 
хвилі, які зазвичай використовуються.

Лазерні процедури – найкращий вибір 
для лікаря та пацієнта.

Перевагою даного лазера є вбудована 
бібліотека процедур, а модифікація пара-
метрів дозволяє створювати індивідуаль-
ні процедури для кожного користувача. 
Додатковою перевагою є те, що в якості 
лазера з потужністю менше 500 мВт, він 
забезпечує безпечну, «холодну» фото-
біомодуляцію твердих та м'яких тканин, 
завдяки чому можна прискорити такі 
процеси як загоєння після операції або 
уповільнити запальний процес, зменши-
ти набряк та біль.

SMART M – унікальний лазер від Lasotronix

w w w , L A S O T R O N I X . O R G

Lasotronix Ukraine

WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM
+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16 

medicalsystemsa.f@gmail.com

LED-D

LED-FSE LED-AZS LED-FSM

LED-Z

LED-FSA

SR-014

LED-A
6925 грн

13 000 грн 14 400 грн 13 850 грн

340 грн

150 грн

220 грн

250 грн

270 грн

210 грн

4155 грн

6230 грн

2430 грн

5260 грн

www.lums.com.ua 
050-622-55-16 
098-44-888-63 

Рулон для стерилізації OPTIMALITY  
плаский та зі складкою. Від 230 грн.

(099) 365-92-03
Dental Med  Киів

 Внутрішньоротовий сканер Cerec 
Omnicam. Офіційний, куплений в Україні 

2015. Львів. 389 160 грн.

(093) 761-37-00

 Б/В стоматологам

Продам стоматологічну установку 
Satva, повністю робочий стан, 
додаткові питання - за телефоном. 
Ціна 800 у.о. Горішні Плавні.

098-021-88-40

Cтоматологічна установка Castellini 
Skema 4 (Італія). Коломия. 
Ціна: 79 634 грн.

050-654-18-06, 099-507-88-39

Стоматологічна установка Kavo. 
Нідерланди. В Україні не використо-
вувалася. Броди. 
Ціна: 129 720 грн.

095-553-45-67, 050-581-85-74

Стоматологічні установки, стільці 
для лікаря-стоматолога. Тернопіль. 
Ціна: 162 150 грн.

067-811-28-00
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SLM технологія:  
        фантастика вже реальність!

Дволазерний TruPrint-1000 Multilaser –  
самий продуктивний станок, що володіє  
всіма перевагами адитивної технології.

Пропонуємо виготовлення конструкцій 
методом SLM-друку CoCr.  
Працюємо з готовими STL файлами  
та фізичними моделями.

Гарантуємо якість, точність і виконання робіт 
в найкоротший термін (1-2 дні з файлу)

ПРИЄМНІ ЦІНИ, КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Сфери використання:

• імпланти, індивідуальні абатменти;
• коронки, мостоподібні протези;
• балкові конструкції, бюгельні протези.

Технологія дозволяє створювати 
наступні конструкції:

РЕФЕРТА MILLING CENTER  
SLM

/  Авіаційно-космічна промисловість
/  Стоматологія

(044) 298-19-19, (099) 70-70-717
Київ, вул.Сімферопольська, 19/1            referta.com.ua            refertalab@gmail.com

Послуги CAD/CAM центру
Фрезерування ZnO2, CoCr,  
PMMA, PEEK

SLM-селективне плавлення  
металу CoCr

3D друк 
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Навчальний Центр PearlStom - сучасний навчальний центр 
для лікарів-стоматологів, асистентів, інтернів та студентів 
стоматологічного факультету.

Навчальний Центр PearlStom працює з 2013 р.  
За час існування Навчального Центру було проведено 
понад 450 практичних семінарів, приблизно 8000 учасників 
успішно закінчили курси різних напрямів стоматології. 

Це учасники не лише з України, а також з Молдови, Румунії, 
Білорусі, Узбекистану, Грузії та інші.

Лектори Навчального центру - це вiдомi практикуючі лікарі з величезним досвідом роботи і фундамен-
тальними знаннями. Вони відкривають для Вас секрети і тонкощі своєї майстерності! Досвідчені викладачі 
та використання прогресивних технологій забезпечують професійне зростання учасникiв.

Ми проводимо семінари, курси з практичною частиною, майстер-класи, cимуляційні тренінги на фантомах з 
використанням прогресивних технологій. Протягом одного циклу проходить від 30 до 50 навчальних курсів. Ми 
ретельно і дуже довго складали для Вас програму конференцій, семінарів, майстер-класів та практичних занять. 
Ми забезпечуємо безперервну, сучасну та практичну освіту з різних напрямків для стоматологів.

Ці курси надають БАЛИ Безперервного Професійного Розвитку в Україні відповідно до  
Постанови Кабінету Міністрів України  від 28.03.2018 № 302 та до наказу МОЗ №446 від 22.02.2019 р.

Ми хочемо, щоб Ваша праця завжди була увінчана успіхом і Вас оточували вдячні пацієнти!  
Ми готові Вам допомогти! Приєднуйтесь до нашого Навчального Центру PearlStom! Ми поряд!

* При проходженні всього циклу занять Ви отримуєте спеціальну знижку на курс навчання.

«Навчання новим технологіям, підвищення рівня 
праці лікаря до досконалого професіоналізму»

 
або на сайті www.pearl-stom.od.ua

068-180-80-90097-940-40-39;
Умови участі, детальна інформація та запис:

/Pearlstom /pearlstom

Основні напрямки  
стоматологічних курсів

Кількість семінарів  
з майстер-класами

Загальна кількість годин теорії, практики, майстер-класів 
та, звичайно, спілкування з пацієнтами по напрямку

Терапевтична стоматологія 18 216 

Курси для інтернів та студентів  
(для початківців)

3 64 

Ендодонтія 3 40 

Пародонтологія 3 40

Ортопедична стоматологія 7 80

Хірургічна стоматологія 12 104 

Імплантологія 6 48

Ортодонтія 11 136 

Англійська мова для стоматологів 5 110 

Навчання роботи під мікроскопом 4 32 

Гнатологія 2 32



/SystemMedicals
WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM
+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16 

medicalsystemsa.f@gmail.com

Портативний рентген 
REMEX T100  

(REMEDI, Південна Корея)

5000 €

7500 $

5000 $

Візіограф 
RSENSOR Size #1

(REMEDI, Південна Корея)

ІНТРАОРАЛЬНА  
смарт фото/відеокамера 
REMEDI 5mpx fullhd  
(REMEDI, Південна Корея)

Дентальний PSP сканер  
CRX-1000 HD (Cruxcan, Cruxcell) 

Візіограф 
RSENSOR Size #1

(REMEDI, Південна Корея) СЕРТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ

АКЦІЇ У ВЕРЕСНІ!

Багатофункціональний 
стоматологічний ТОМОГРАФ  
DABI ATLANTE EAGLE 3D  
З ЦЕФАЛОСТАТОМ 23х16

Ексклюзивна технологія VBeam - гарантія зображень 
високої чіткості з 5x5, 6x8 і 8x8 FOV  
та можливість робити великі зображення (до 23x16)

75 000 $
55 000 $

У часи пандемії коронавірусу зі всіх ка-
налів комунікації ми постійно чуємо про 
те, що потрібно зберігати спокій та мити 
руки. Нам постійно наголошують на важ-
ливості постійної дезінфекції наших рук 
та поверхонь і предметів, з якими ми 
постійно стикаємося. Але, на жаль, до 
деяких аспектів нашої безпеки ми вияви-
лися абсолютно не готовими – і це може 
підтвердити будь-хто, хто намагався при-
дбати елементарні засоби захисту: ме-
дичні маски та антисептики. 

Відтак у такий нестабільний момент на 
допомогу приходять ті компанії, які чітко 
усвідомлюють свою відповідальність пе-
ред суспільством, коли є можливість хоч 
чимось виправити ситуацію, що скла-
лася. Саме тому приватне підприємство 
Galit, що займається виготовленням та 
постачанням товарів для стоматологіч-
них компаній,  пропонує і дезінфекуючі 
засоби не тільки для спеціалізованих ме-
дичних закладів, але й для населення та 
підприємств харчової індустрії. 
Система гігієни ORO, яку пропонує 
Galit – це засоби, що використову-
ються  для дезінфекції:
  поверхонь;
  рук;
  інструментів;
  спеціального обладнання.

Ця система включає продукти, що гаран-
тують безпеку і захист від інфекцій як у ро-
боті, так і в щоденному житті. Для кожного 
призначення – чи то рук, поверхонь, ін-
струментів – існує відповідний препарат. 
Усі засоби із системи гігієни ORO токсич-
но безпечні й екологічно нешкідливі. При 
їхньому виготовленні використовуються 
щадні активні речовини, відтак вони до-
бре сумісні з матеріалами. Саме тому про-
дукти цієї лінії можна використовувати і на 
підприємствах харчової промисловості,  

адже це ті місця, де безпека і дезінфекція 
мають бути на першому місці, оскільки 
йде мова про здоров’я безлічі людей.

Уся система має перевірену активність 
– у тому числі проти небезпечних збуд-
ників хвороб, таких, як бактерії туберку-
льозу, MRSA, норовірусу, вірусу гепатиту 
і ВІЛу, що підтверджено професійною 
експертизою. Останні дослідження під-
твердили активність всіх препаратів 
проти вірусу COVID19. 

Тому, якщо Ви прагнете відчути ще біль-
шу безпеку від різного роду бактерій і мак-
симально захистити своїх рідних, близь-
ких, працівників та людей, для яких Ви 
працюєте, звертайтеся у компанію Galit  
0-800-502-998 за системою засобів дезін-
фекції ORO. 

Якісні та доступні засоби дезінфекції від компанії Galit

Стаття з NaviStom ID: 13344



elite HD+

Elite HD+  А-силікон з точними і надійними результатами

Elite HD+ поєднує в собі ефекти нанотехнології і гідросумісності, забезпечуючи 
високу якість навіть в найскладніших клінічних випадках. Наночастинки в складі 
силікону покращують його текучість і допомагають проникнути навіть в самі 
важкодоступні ділянки ясеневої кишені. 

Elite HD+: від гідросумісності до точності

www.zhermack.com

Не всі продукти доступні у всіх країнах. З питань придбання звертайтеся до вашого місцевого представника.

Сумісний з основними 
автоматичними змішувачами, 

пропонованими на ринку.

Re
v.

 2
01

9-
12

Elite HD+ А-силікон з точними і надійними результатами

Elite HD+: від гідросумісності до точності

Elite HD+ поєднує в собі ефекти нанотехнології і гідросумісності, 
забезпечуючи високу якість навіть в найскладніших клінічних випадках. 
Наночастинки в складі силікону покращують його текучість і допомагають 
проникнути навіть у важкодоступні ділянки ясеневої кишені.

www.premier-dental.com.ua  |  premier@dental.net.ua
(032) 259 04 40    |    (097) 445 66 73    |    (099) 533 10 95

www.zhermack.com



www.all-dent.com.ua
ВСЕ ДЛЯ IМПЛАНТОЛОГІЇ

в один click
(073) 466 9308
(093) 439 9459 www.all-dent.com.uaАкції та знижки!

Знижка 10% 
на продукцію NeoBiotech  
при купівлі від 1000 $

Ортопедія сумісна
з КОРЕЙСЬКИМИ системами

SLA
поверхня

О
пл

ат
а 

в 
гр

н 
по

 к
ур

су

IS-II ACTIVE

68 $

Набір у ПОДАРУНОК 
при купівлі 
імплантатів Шовний матеріал 

«Нейлон моно»
Виробник – «Голніт», Україна
Сировина з Японії, США, Кореї

Титанова сітка
Виробник – Dental Studio, Корея
Висока міцність: матеріал – титан

Кістковий скребок
Виробник – Dental Studio, Корея
Висока міцність: матеріал – титан

960 грн | в упаковці  24 шт.

60 $ | 12х20 мм, 4 шт.

25 $ – 1 шт.  | в упаковці  5 шт.

20 $ 14 $ 6 $ 22 $

Формувач ясен Тимчасовий абатментАналогТрансферCAD/CAM платформа

14 $

Стоматологічна установка настільна 
Chirana Praktik. Київ. 
Ціна: 10 000 грн.

050-383-14-71

Стоматологічна установка KaVo 
Estetica 1042 (2 штуки). Привезені 
з Німеччини! Ціна вказана за одну, 
торг. Надвірна. Ціна: 48 645 грн.

066-875-86-88

Апарат LM Rondo Plus  
для заточування кюрет.  
Можливий торг. 
Київ. 15 267 грн.

067 868-81-82

 Б/В стоматологам

Фотополімерні лампи LuxDENT недорого в 
робочому стані. Київ. 961 грн.

(067) 868-81-82

18 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 
(068) 337 37 37, (068) 380 76 46

www.mg-dental.com.ua

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК  
СТОМАТОЛОГІЧНИХ НАКОНЕЧНИКІВ

Продам стомат. установку Foshion 
(2013). Можна в комплекті з 
компресором і шумопоглинаючою 
шафою. Одеса. Ціна: 35 000 грн.

063-958-60-42



 Компресор стоматологічний 
з осушувачем Торнадо 130 Durr 
Dental. Тернопіль.  
Ціна: 38 916 грн.

096-254-72-54

 Продам апекслокатор фірми Raypex 5.  
Б/В стан відмінний. Робочий.  
Всі питання - за телефоном: 0672098034 
Павло. Київ. Ціна: 10 000 грн.

067-209-51-30

Томограф Owandy I-max Touch 3D. Повний 
комплект з цефалостатом. Знаходиться в 
Ризі, Латвія. +37129764844 Viber/Whatsapp. 
Хмельницький. Ціна: 486 450 грн.

096-655-34-34

 Б/В стоматологам

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

- Найбільший в Україні
вибір апекс-локаторів

- Ціни виробника
та гарантія – 3 роки!

ТОВ «Дельта» 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

ВИБИРАЄМО  АПЕКС-ЛОКАТОР?

20 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:  +380 67 634 35 35, +380 67 562 44 99 
info@bicon.com.ua | www.implantshort.com.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 13, 
клініка «Дент-студія»: +380 67 634 35 35  |  www.dent-studia.dp.ua

НОВЕ ПОКОЛІННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ™

 Стоматологiчна установка XO.  
В наявності. Львів.

063-077-03-30



Здам в оренду стоматологічний 
кабінет на Солом'янці, є все необ-
хідне. Ціна за домовленістю. Київ.

050-313-31-73

Оренда стоматологічного кабінету 
в приватній клініці. Київ. 
Ціна: 500 грн.

097-830-31-10

У стоматологічний кабінет, район 
Оболонь, потрібен лікар-стомато-
лог-терапевт і медсестра

067-950-97-45

 Здам клініку/кабінет

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.com

WOW
ЦІНА480 грн

банка 300 г

Порошок Flash Pearl для AirFlow НОВА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА  ДБАЙЛИВОГО  ОЧИЩЕННЯ

WOW
ЦІНА35 грн

стік 15 г

Компанія «УКРМЕД дентал» – офіційний  
представник                          в Україні

 Макс. потужність: 210 Вт  Обертовий момент: 80 Н/см 
 Число програм: 8  Мікромотор на 16,2 мм коротший  
та на 42 г легший стандартного хірургічного  
мікромотору з оптикою

Фізіодиспенсер

Surgic Pro OPT+ 
Surgic Pro OPT

€ 3390  € 2790
€ 3125  € 2590

 Три режими (Surg - хірургічний, Endo - ендодонтичний,  
Perio - пародонтологічний)  
 Число програм: 9 (Surg – 5, Endo – 2, Perio – 2)  
 Підвищена потужність завдяки функції BOOST

Хірургічна система  
з наконечником із фіброоптикою  
та набором Basic S Kit

VarioSurg3

 З мініатюрною головкою MPA-F16R 
 Бездротовий

Електричний ендодонтичний 
мікромотор 

Endo-Mate TC-2
Електричний ендодонтичний 
мікромотор з голівкою

ENDO-MATE AT

 Для видалення м’яких зубних 
відкладень та пігментації 
 Полірування зубної поверхні

Наконечник 

Prophy-Mate Neo

 З оптикою    З внутрішнім спреєм

Кутовий наконечник  
для турбінних борів 

M95 1:5

 Голівка типу Standart 
 2-х канальний спрей 
 350 000 -450 00 об/хвилину

ціна від 2-х штук

Турбінний наконечник 

Наліт

Емаль

Залишки їжі

Емаль

/Ukrmeddental

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

€ 5180  € 4800

€ 780  € 590

€ 630  € 455 € 357  € 320
€ 134  

€ 884  € 515

Акційні ціни до 15 вересня!

Pana-Max2 M4
€ 96

(044) 331-11-20    (096) 097-64-75  www.vashepravo.com.ua

Організаційно-правове забезпечення  
діяльності медичного закладу: 

 отримання ліцензії 
 кадрові питання 

 діловодство 
 охорона праці

 Стоматологічне обладнання Б/В 
з Європи (стоматологічні установ-
ки, автоклави, рентгени, стільчики 
і т.д.). Тячів. Ціна: 2746 грн.

096-955-65-27, 067-759-75-39

Стоматологічна установка Аякс 12.  
Виробник Китай. 2012 року.  
Монастирище. 
Ціна: 30 000 грн.

097-684-29-60

Продам стоматологічну установку 
Kavo Primus. Безщітковий мікромо-
тор. Львів. 
Ціна: 137 300 грн.

063-077-03-30

 Б/В стоматологам

 Вакансії стомат. клінік

 Здається в оренду позмінно або 
повністю стомат. кабінет в діючій клініці в 

центрі Києва, вул. Жилянська, 74.

(067) 110-40-50, (044) 500-05-25
22 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



Офіційний дистриб'ютор на території України компанія Dental-S 

+38 (067) 505-99-99, +38 (067) 634-35-35
www.fiac-medical.com  |   sales@fiac-medical.com

Італійські безмасляні 
компресори FIAC MEDICAL –
надійна якість + вигідна ціна!

 Сучасні технології виробництва

 Спеціальне антикорозійне  
       покриття ресивера

 Низький рівень шуму

 Виробництво Італія

 Гарантія 2 роки

Здам стомат. кабінет Київ (центр). 
Якісний ремонт. Установки 
Diplomat; рентген КТ 3D/ОПГ. 
Метро «Палац Україна». Київ.

098-196-49-72

 Здам клініку/кабінет

 Оренда стоматологічного 
кабінету в м. Дніпро, ж/м Тополь 1, 
р/н Терри.  
Ціна: 350 грн.

095-937-71-99, 097-057-10-56

 Оренда стоматологічного кабіне-
ту в Святошинському районі, Київ.

067-505-56-14

Стоматологічна клініка в центрі  
Києва пропонує оренду.  
Ціна: 750 грн.

066-684-15-40, 093-191-79-08

Здається в оренду стоматологічний 
кабінет в діючій клініці, р-н Оболонь. Київ. 

800 грн.

(050) 358-80-83

Оренда стоматологічного крісла/
кабінету, м. Львів.  
Ціна: 700 грн.

067-580-43-36

Здам крісло в стоматологічній кліні-
ці в центрі Києва, метро «Кловська»! 
В клініці відмінний ремонт, всі 
умови роботи!!! Ціна: 1000 грн.

068-795-80-85
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Відновлення різьби скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, NSK, 
Chirana, KaVo, Satelec, Amdent, 
Apoza, Anthos, Castellini. Київ.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Терміновий продаж  
стоматологічної клініки. 
Ціна: 644 000 грн.

096-381-50-50

Зубопротезна Лабораторія

  Циркон 
  Роботи на імплантах 
  Металокераміка 
  e.max 
  CAD/CAM                                              
  Знімне протезування

LHB - Lab 

+38 (097) 919-52-02 
м. Київ

 Продам клініку/кабінет

 Зуботехнічна лабораторія 
пропонує співпрацю. Безметалова 
кераміка. Житомир.

096-110-74-39, 066-892-30-47

 Зуботехнічні лабораторії
Усі види зуботехнічних і ливарних робіт для 
стоматологів і зубних техніків! Працюємо по 

Україні через Нову пошту. Київ.

(098) 177-71-77, (093) 880-73-99

Цінуєте Якість?! Надійність?! Доступні 
ціни?! - Тоді Вам в З/Т лабораторію 

TandemLAB!!!
(096) 709-13-44

Володимир  Київ

Перетяжка стоматологічних крісел і стільців. 
Пошив захисних ковриків, ортопедичних 

матраців. Київ. 2800 грн.

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

Професійна заточка стоматоло-
гічного інструменту: елеватори, 
распатори, ножі, ножиці, кусачки, 
кюрети, скелери, фрези. Київ.

066-347-46-86, 068-380-76-46

 Сервіс/Ремонт  cт.

 Сервіс/Ремонт  cт.

Працюємо для вас 24/7 по всій 
Україні. Перетяжка і ламінація сто-
мат. крісел і стільців, ортопедичні 
матраци і подушки. Київ.

098-208-94-90, 063-343-75-75

2-денний базовий курс навчання  
з дентальної імплантології,  

24-25 вересня 2020 року, Запоріжжя.

(067) 612-77-17

 Навчання для стоматологів

Маркетинг + Психологія + Продажі: 
головні інструменти стоматолога в 
складний час. Практикум 9 жовтня 
IDF, Київ. Ціна: 500 грн.

099-969-30-31
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 Нове зубним технікам  Нове зубним технікам

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових протезів Orto-Star 

(Америка) повний автомат! Київ.

(097) 063-31-13

68 650 грн

Новий. Термопрес автоматичний для всіх 
видів пластмас. Працює з картриджами 22 і 25 

діаметром. Гарантія 2 роки. Херсон. 24 500 грн.

(095) 620-08-51, (098) 162-88-12
Апарат для виготовлення нейло-
нових протезів. Виробник УКРАЇНА. 
Херсон. 
Ціна: 21 900 грн.

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

Пневмопрес для прес-кераміки з 
дисилікату літію. Чернівці. 
Ціна: 10 984 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

Термопрес українського виробни-
цтва для нейлону, новий, повний 
автомат. Чернівці. Ціна: 32 430 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

Якісні бокси для зуботехнічних 
моделей. Міцний пластик, пороло-
нові вставки. 49 грн/шт. Мінімальне 
замовлення - 5 шт. Київ.

093-745-08-85

Піскоструй автоматичний зуботех-
нічний. Розмір 55х55х65 см.  
Вага 45 кг. Херсон. 
Ціна: 27 770 грн.

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

Продається керамічна прес-пічка 
Ivoclar Programat EP 600 combi. 
Львів. 
Ціна: 84 000 грн.

095-939-66-40, 063-993-23-34

Продам ливарну зуботехнічну 
установку UGIN Ducatron (Франція). 
Ужгород. 
Ціна: 155 664 грн.

050-581-40-58, 050-675-19-40

Продається лицьова дуга artex б/в, 
район ст. м. «Лук'янівська». Київ. 
Ціна: 15 000 грн.

067-935-24-55, 067-466-12-70

 Б/В зубним технікам

Проектування стоматологічних 
клінік. Київ.

050-415-32-79, 097-360-65-06

 Інші пропозиції

 Продам Programat P100 з 
оригінальною помпою. Розумний 
торг. Дніпро. 
Ціна: 49 428 грн.

097-996-13-53
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*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

Радіовізіограф MyRay Zen-X HD
25 LP/mm, вологозахисний  
корпус, пряме підключення USB  
до комп'ютера (без комп'ютера)

4400*
 €

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

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 /Ukrmeddental

Дентальний рентген
MyRay RX DC (Cefla, Італія)
з генератором постійного струму 70 кВ  
та бездротовим пультом керування,
фокальна пляма 0.4 мм

АВТОКЛАВ 
Anthos A28

АВТОКЛАВ 
Anthos A22

Клас B
28 л

Клас B
22 л

3 роки гарантії або 3000 циклів

АБО

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Anthos Millseal + Manual

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Ціна комплекту стерилізаційного обладнання  

з автоклавом Anthos A28
Ціна комплекту стерилізаційного обладнання  

з автоклавом Anthos A22

€ 5300  € 4500

€ 4550  € 3900

Комплект стерилізаційного обладнання від відомого 
європейського виробника ANTHOS за акційною ціною!

M A D E  I N  I TA LY

02095, м. Київ,  
вул. Срібнокільська, 20 
 м  «Осокорки» 
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com

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

Співпраця з лікарями-стоматологами

 � Розширення асортименту послуг  
для ваших клієнтів.

 � Зручний обмін діагностичною інформацією.

 � Дотримання лікарської етики.

 � Повернення пацієнта  
для подальшого лікування у вас.

 � Спеціалізована професійна співпраця.

 � Лікування у вашого пацієнта виключно 
захворювань тканин пародонту.

 � Робота за сучасними протоколами.

 � Найкраще лікування вашого пацієнта, 
доступне в Україні.

 � Основною метою організації PerioCenter 
є надання консервативного лікування 
захворювань тканин пародонту.

 � В PerioCenter працюють тільки лікарі-
пародонтологи та гігієністи.

 � PerioCenter оснащено обладнанням 
і матеріалами виключно для ведення 
пародонтологічного прийому.

 � Інформаційна підтримка і консультації  
з нашими провідними спеціалістами.

Діагностика та лікування захворювань тканин пародонту




