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З питань участі звертайтесь:
тел.: 0(44) 247-42-82, 0(50) 334-94-76

E-mail: conference@mbk.co.ua
детальніше на с. 8

детальніше на с. 4

міжнародна конференція
ТеореТичні Та пракТичні 
аспекТи сучасної імпланТології

28-29 жовтня «президент-готель київський», 
київ, україна

         "Компанія  ДЕНТЕК ЛТД" тел . :  044-498-28-51 ,  063-233-55-58 ,  www.dentek .com.ua

ODESSA DENTAL MEETING
I Міжнародна конференція

м. Одеса, вул. Пушкінська, 38
Освітня студія «Hellas Dental»

Реєстрація на сайті
www.odessadental.com.ua 
тел.: 096-658-456-3

Валерій КамінськийБернард Брінкманн

Тімо Адам Ольга Хохліч



Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом) от 

    3.500  
             у.е.
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Крым-медмарКет
г. Симферополь
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World dental SupplieS
г. Симферополь

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам б/в стілець лікаря «ANTHOS». Ціна €150.
Тел. 050-665-45-00

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Продам б/в пароструминний апарат 
«AMANN» Electronic Steamer (Австрія). 
355 x 268 x 290 мм.; 8,5 кг; 230 В / 50 Гц; 
1800 Вт; 4 бар;  4,2 л. 
Тел. 066-724-37-83 

Продам б/в електрошпатель SCHULER-DENTAL 
в комплекті з новою ручкою «ОПТИМА»  
і двома новими насадками (м. Київ). 
Ціна 1000 грн. 
Тел. 095-271-11-22, Євген.

Продам «COBRA SVP» піскоструминний апарат: одне сопло 
інжекторного типу , два сопла "пальчикового" типу.  
Розміри: висота 350 мм / глибина 360 мм / ширина 450 мм. 
Вага-12 кг. Ціна $ 400. 
Тел. 050-234-68-49 

Продам б/в наконечник прямий TOSI у відмінному стані.
Ціна 400 грн.
Тел. 097-504-87-57

Продам б/в ливарну установку Ducatron Serie 3, 
2003 року випуску. 
Максимальне завантаження 100 гр металу. 
Стан хороший.
Тел.: 099-768-50-16; 068-479-80-77,  м. Севастополь.

Продам б/в пічку для випалу кераміки 
Ceramicmaster E1000 (VOP, Болгарія). 
Автоматична, програмована вакуумна піч 
для випалення всіх типів дентальної кераміки.
Тел. 066-109-65-54

Продам повний комплект обладнання та інструментів 
для зуботехнічної лабораторії.
Тел. 066-551-73-04

Продам б/в пічку для кераміки Hearues Kulzer. 
Хороший стан. 
Ціна 16 000 грн. 
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в світильник фірми Sirona - Sirolux Fantastic, 
б/в за супер ціною.
Тел. 050-665-45-00

Продається б/в осушувач повітря 
Durr-Dental для компресора.
Ціна 1500 грн, 
тел. 050-733-98-98
Василь.

Продам б/в пічку для випалу кераміки Hearues Kulzer. 
Хороший стан.
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в фрезерний станок «Mariotti CC4».
Тел. 066-109-65-54

Продам б/в пічку VITA Vacumat 40. 
Один власник. 
Ціна 2400 €.
Тел. 067-934-43-49

Продається б/в зуботехнічний стіл 
(виготовлений під замовлення на меблевій фірмі) в ідеальному 
стані. Покриття під сірий мармур. По три шуфляди з боків. 
Самовивіз зі Львова. Ціна-400 $
Тел. 097-403-02-79

Продаю б/в вакуумний змішувач  
TWISTER з двома колбами на 250 і 500 мл.
Був у вжитку два роки. 
Ціна € 400. м. Львів
Тел. 067-909-18-76 

Продам зуботехнічну пічку б/в "Shenpaz Focus 2006" (Ізраїль) 
у відмінному стані, з помпою. 
У комплекті інструкція. 
Ціна $2200.
Тел. 093-838-57-37

Продаю б/в вакуумну програмовану пічку 
"Faort-Platinum 128". 
Компресор б/в.
Тел. 063-677-08-12

Продам муфельну пічку б/в DENTSPLY "Vulcan". 
Целофан! Шикарна (для тих, хто розуміє). 
Вся інформація за тел. 098-444-79-30.

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам б/в піскоструминний апарат «Аверон» 
для струминної обробки «АПО 1.2 М» 
(серія «Універсал»).
Тел. 066-724-37-83
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Продам б/в стерилізатор «Melag 215» 930W. Недорого, 
відмінний технічний стан, експлуатувався в Німеччині.
Тел. 063-932-60-08 

Продам б/в стоматологічну установку «Практик А» з кріслом. 
Експлуатувалась всього 1 рік. м.Київ 
Ціна 26 000 грн. Тел. 066-920-69-49 

Продам установку Gnatus б/в. Хороший стан м.Київ.
Ціна 6000 грн.
Тел. 067-947-15-04

Продається б/в стоматологічний діатермокоагулятор.
Тел. 050-383-14-71

Продам стоматологічну установку б/в 
Diplomat Economy 2002 рік, 
на 4 інструменти.
Тел. 050-665-45-00

Продам б/в фотополімерну лампу M-light, 
у відмінному стані. 
Ціна 1800 грн. Торг. 
Тел. 067-487-75-85

Продам б/в стоматустановку «Хірадент» (Словакія) 2003 р.в. 
Установка з нижнім підведенням шлангів на 5 інструментів. 
Ціна-1300 у.о. (Львівська область)
Тел. 097-267-51-77

Продам б/в стоматустановку «Хірана Ергостар 90».
Ціна 10 000 грн.
Тел. 050-339-37-24

Продам стоматологічну установку STERN WEBER б/в 
у відмінному стані.
м. Тернопіль.
Тел. 067-811-28-00, Руслан.

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-ЛоКаторы

ооо «дельта», 02099 г. Киев, ул. санаторная, 9-а, оф. 7
тел.: 044-221-30-37, 567-42-40, 050-310-23-20

«delta»
«delta neW»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell

Продається б/в лампа для відбілювання зубів, 
виробництво США (Бейонд). 
Недорого, у відмінному стані. 
Ціна 2000 у.о.
Тел. 095-134-94-54, Денис.

Продам б/в лампу для відбілювання «Zoom-2», дуже терміново, 
має стан нової, практично не використовувалася!!! 
Ціна $1000.
Тел. 097-211-68-44

Здам в ореНдУ КрісЛо 
в стоматоЛогічНомУ КабіНеті 

(м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4). 
Кабінет після ремонту, повністю укомплектований 

новим обладнанням: 
стоматустановка «Гнатус», стіл + стілець лікаря, 

панмед, автоклав. 
В наявності рентген-кабінет, ортопантомограф,

зуботехнічна лабораторія (всі види протезних робіт).

тел.: 097-371-15-47, 044-295-58-88

Продам б/в фотополімерну лампу.
Ціна 1000грн. 
Тел. 097-908-02-89 

Продам стоматустановку б/в  "Санте" 
у відмінному стані (колір морської хвилі). 
Ціна за повний комплект 3150 у.о. (торг) 
Тел. 095-222-22-07, 050-559-88-00. 
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Продам б/в рентген-апарат, 
пересувний і настінний з Німеччини. Недорого. 
Тел. 067-209-45-46 

Продам б/в камеру інтраоральну MD-780, 
з матрицею SONY  CCD-1.3Mр., 
можливість підключення до комп’ютера або ноутбука.
Тел. 098-820-99-25

Продам б/в стерилізатор ГК-10, в дуже гарному стані. 
Камера чиста, лоток для інструментів, запасний тен. 
Тел. 097-230-60-65

Продам б/в стерилізатори парові:атоклав MELAG 29 об’єм 
17 л., автоклав MELAG 30 об’єм 19 л., (вир-во Німеччина), 
обидва в хорошому стані.
Тел.: 067-575-00-24; 066-724-37-83

Эксклюзивный представитель в Украине, Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане, Азербайджане, Грузии: 
ООО «МикроДиамантПлюс»
г. Луганск, ул. Ломоносова, 73
г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 4Б
г. Днепропетровск, пер. Шевченко, 4
тел.: +380 44 3531576, +380 44 2428349, e-mail: info.mdplus@gmail.com

Предварительный 

заказ не требуется

ОбОрудОвание 

нахОдится в украине 

на складе

демОнстрация 
вОзмОжнОстей 
тОмОграфа ПрОвОдится на 
базе диагнОстическОгО 
кабинета в киеве 
044-353-15-76

Используется датчик высокой четкости 
с большой зоной сканирования

(F.O.V 12Х9см и 16Х19 см)
Идеальное качество 3-х мерного изображения

Такой датчик позволяет исследовать зубо-альвеолярную 
область от нижнего края тела нижней челюсти до нижнего 

края орбиты по вертикали и от левого до правого суставного 
отростка нижней челюсти. При этом качество как трех мерного 

изображения, так и картинка на мультипланарной реконструкции 
и на виде панорамной зонограммы безупречно.

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в: інтраоральную камеру 
2Mp USB – 3200 грн, 
та апекс-локатор NSK -3500 грн.
Тел. 097-312-97-86

Продаю б/в «Панмед-1С». 
Ідеальний стан, ще на заводській гарантії. 
Скину 1000 грн. від  заводської ціни. 
Тел. 050-390-21-84

Продам б/в: стоматустановку "САТВА КОМБІ-А" 
та крісло SIEMENS: 2 мікромотори, пневмовихід, 
2 пістолети вода-повітря. В хорошому стані, з документами. 
Тел.: 050-614-11-32, 098-400-17-09, 
м. Дніпропетровськ.

Продам б/в стоматологічну установку з кріслом «Хірадент», 
вир-во Чехословаччина,  в хорошому робочому стані. 
Ціна 6000 грн.
Тел. 097-533-70-71

Продам б/в безмасляний компресор 
з осушувачем у місті Тернополі. 
Тел. 067-811-28-00, Руслан.

Продаю б/в «Вектор» апарат Durr Dental, 
ідеальний стан, використовувся всього до 5 разів.
Ціна 18 000 грн.
Тел. 067-446-50-46

Продаю б/в фотополімерну лампу 
"Вудпекер" за 1999 грн.
м. Київ.
Тел. 067-955-92-21, 097-785-17-55 

ПроПоНУю сПівробітНиЦтво 

лікарям стоматологам 
на умовах оренди  в місті Києві.

тел.: 044-425-78-48, 067-466-90-97

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ
ООО “литхромБулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81

litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

1 планка -  от 16,60 грн.

Продається б/в стоматологічний 
автономний пересувний відсмоктувач (США). 
Апарат знаходиться у місті Києві.
Тел. 050-383-14-71, 
Володимир Іванович. 

Продам б/в  стоматологічне обладнання у відмінному стані: 
стоматустановку Gallant; 
пневматичну стоматологічну приставку; 
2 компресори FORTE; 2 крісла; двоповерховий столик. 
Тел. 096-287-48-08, Зоя Іванівна 

11
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Продам б/в рентген Progeny  Dental (США). 
Тел. 067-786-45-46, Ірина, м. Київ

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 

● широкий діапазон моделей –  для забезпечення 
повітрям від 1 до 8 стоматологічних установок
● ресивери з внутрішнім антикорозійним покриттям
● низький рівень шуму
● сертифікат УкрСЕПРО
● зроблено в Україні

Контактные телефоны: 
+38 (050) 939-98-29
+38 (050) 504-45-67
+38 (0352) 40-09-16

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

STOMADENT 
IMPULS

от 4650 Евро

нАСТОящЕЕ ЕВРОпЕйСКОЕ 
КАчЕСТВО —

2 гОДА гАРАнТИИ

ВОзМОжЕн ВыКУп 
У ВРАчА Б/У 

СТОМАТУСТАнОВКИ

ФОРМИРУЕМ 
ДИлЕРСКУю 

СЕТь

Продам б/в  рентген-апарат "Dabi Atlante" 
б/в  в хорошому стані, з проявочною камерою. 
Ціна 5500 грн. 
Тел. 067-489-14-96 

Продам б/в стоматологічну установку VITALI QUARDIUS. 
Столик лікаря: пневмовихід, мікромотор, пустер. 
Асистент: пилосос, слиновідсмоктувач.
Тел. 098-072-72-79

Б/в ультразвуковий скалер Woodpecker UDS-P.
Портативний апарат для скалінга, 
пародонтології та ендодонтії.
Ціна 1800 грн.
Тел. 098-820-99-25

Продам б/в стоматологічну установку "CLASSIC" 
виробництва компанії «De Denimed» (Аргентина).
Ціна договірна.
Тел. 050-331-25-71

Продам стоматологічну установку б/в. 
Проведено повну реставрацію. 
Установка на 4 інструменти: пустер, 
мікромотор, пневмовихід, скейлер .
Тел. 050-665-45-00

Продам б/в лампу для відбілювання ZOOM-2.
Дуже терміново! 
Проведено лише 4 цикли відбілювання!
Ціна: $ 1200
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в  цифровий ортопантомограф фірми Watech 
в хорошому стані, у зв'язку з купівлею комп'ютерного 
томографа. Апарату 2 роки. Знімки високої якості.
(м. Донецьк)
Тел. 050-272-21-64

Продам б/в скалер Woodpecker UDS-Р, м. Львів.
Ціна: 1800 грн
Тел. 067-747-92-09

Продам б/в стоматологічні установки Siemens + крісла. 
Ціна договірна, м. Луцьк.
Тел. 050-901-06-90

Продам б/в стоматологічну установку Antos-Рroteo 
1999 р.в.: 2 мікромотори Bineyr, скалер, 
турбіна, пустер, 2 слиновідсмоктувача, пилосос.
Тел. 067-271-01-40

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

в стоматоЛогічНУ КЛіНіКУ міста 
аЛчевсьКа (ЛУгаНсьКа обЛасть) 

ПотрібНі ЛіКарі стоматоЛоги 
ЗагаЛьНого ПрийомУ 

Всі подробиці щодо умов роботи 
обговорюються на співбесіді!  

тел. 095-432-42-25, Данило Йосипович

Продам б/в  установку у відмінному стані, 
до установки 2 стільці. 
Установка Dentalmatic. Рік випуску 2003. 
Тел. 097-974-98-56 

Продам б/в ультразвуковий скалер Woodpecker DTE-D5. 
Три режими роботи, знімний наконечник, 
чотири гачка + ендо. 
Тел. 067-487-75-85 
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Здам в оренду робоче місце в районі станції метро Позняки. 
Парковка, сучасний ремонт, рентген, автоклав, 
зручний для вас графік роботи.
Тел. 050-684-83-30

Продам діючу стоматологію 85 кв.м в місті Києві, з ліцензією, 
з новим обладнанням. Станція метро Дорогожичі. 
Можлива оренда з викупом. 
Ціна 195 000 у.о.
Тел. 096-551-25-20

Здам в оренду робоче місце стоматолога в клініці в місті Києві, 
в районі станції метро Академмістечко. 
Ціна 200 грн/зміна.
Тел. 050-311-73-50

Здам в оренду стоматкабінет, місто Київ, можливо позмінно.
Тел. 067-209-45-46

Здам стоматкабінет в діючій клініці в місті Києві. 
Нове обладнання. Місцезнаходження - 
станція метро Палац Україна.
Тел. 067-401-36-05

Здається в оренду стоматологічний кабінет 
на одне крісло у місті Полтава.
Умови: повний робочий день або позмінно.
Тел.: 095-418-61-62, 063-632-33-57

Здам в оренду крісло в діючій клініці (м. Київ). 
Солом'янський р-н (пл. Космонавтів). 
Зміна - 250 грн.
Тел. 097-387-88-11, Олексій Григорович.

Здам в оренду крісло в стоматкабінеті, місто Харків.
Є все необхідне: ультразвук, скалер, фотополімерна лампа, 
депофорез, піскоструйка, апекс-локатор, рентген. 
Недорого.
Тел. 050-894-39-28

Надаємо приміщення в оренду 
в діючому медичному центрі міста Києва:
євроремонт, все підведено. 
Ліцензія. Реклама.
Тел. 097-409-68-67

Продається діючий стоматологічний кабінет (м.Київ):
повністю укомплектований, ліцензія, юридичний статус. 
Голосіївський р-н, метро поряд, гарне місце, недорого.
Продається у зв'язку з від'їздом.
Тел. 050-216-42-11

ореНда стоматКЛіНіК/КабіНетів

Продам стоматКЛіНіКУ/КабіНет

по всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: brovera@mail.ru

1984-1987 гг. Краснодарский Медицинский 
Институт, стоматологический факультет.
1997-2001 гг. Главный врач частного 
стоматологического центра.
2000-2004 гг. Специализация по ортодонтии, 
кафедра ортодонтии стоматологического 
факультета Тель-Авивского университета. 
Диплом Спeциалиста по ортодонтии и степень MSc.
2000-2009 гг. Лектор по ортопедии (2000-
2002) и ортодонтии (2005-2009) на частных 
курсах повышения квалификации для 
стоматологов (Израиль).
С 2006 г. Преподаватель кафедры ортодонтии 
Иерусалимского Университета (курация студентов 
и врачей-аспирантов по ортодонтии).
2006-2007 гг. Научная работа на кафедре 
ортодонтии Иерусалимского Университета. 
Частная практика. Cпециалист по oртодонтии. 
Преподаватель кафедры.

ОртОдОнтические аспекты 
в пОвседневнОй практике 

врача стОматОлОга 
(ОртОпеда, терапевта, детскОгО стОматОлОга)

Ортодонтические аспекты в случае 
отсутствующих зубов.
 основные виды лечения
 клинические случаи совместного лечения

Основы роста и развития зубо-челюстной 
системы и принципы подхода к лечению 
их патологий. 
 ретенированные зубы
 импактные зубы
 анкилоз  постоянных зубов

профилактика патологий и принципы 
своевременного направления к ортодонту.

принципы ортодонтической подготовки 
перед локальным и комплексным 
протезированием.

Впервые в Украине 
Евгений Шапинко

21-22 ноября 2011, г. Киев

Обязательна предоплата.
Приглашаем принять участие в нашем форуме 

на сайте: www.stomatforum.com
По организационным вопросам просим Вас 

обращаться в представительство IDG в Украине. 
тел.: 044-353-15-46, 044-242-83-49, 098-34-39-599 

e-mail: info.mdplus@gmail.com



простые решения в сложных ситуациях
Система стоматологических имплантатов Альфа-Био Тек предлагает высочайший 
уровень технологий, способствующих решению любых клинических ситуаций.

Simplantology — элегантность, логика и простота в работе от Альфа-Био Тек.

• Многообразие форм и размеров имплантатов для любых техник имплантации.
• Единая протетическая платформа для всех размеров имплантатов.
• Широчайший выбор протетических деталей для различных видов протезирования.
• Универсально совместимые хирургические инструменты.

ооо Тпф «инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине
Украина, 03039, г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

многоканальный тел./факс:
0(44) 501-12-31, 332-44-32, 228-68-06

e-mail: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua
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                Тел. 0(44) 247-42-82
                        0(50) 334-94-76

E-mail: conference@mbk.co.ua

Теоретические и практические
аспекты современной имплантологии

28-29 октября
Альфа Био Тек приглашает вас принять участие в международной конференции:

академическая программа включает выступление ведущих лекторов:
Уточненная программа конференции будет предоставлена в ближайшее время

по вопросам участия обращайтесь:

д-р офир фромович (израиль)
проф. Эрвин Вайс (израиль)
д-р илья фридман (израиль – россия)
д-р анна парицки (израиль)
д-р Шапинко евгений (израиль)
д-р мартин грисс (германия)

28-29 октября, 2011
«президент-отель киевский», киев, украина

Регистрация открыта, количество мест ограничено
Cтоимость участия - 1250 грн.
(в стоимость включена экскурсия по г. Киеву и торжественный банкет)

В сотрудничестве с:



18 ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль,  вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,
тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

tYW1
продуктивність 60/4 л/хв/Бар
ресивер 22 л

tinhero 16l

FenG 22l

tanGor 12l

tYW2
продуктивність 85/4 л/хв/Бар
ресивер 22 л

tYW2a
продуктивність 110/4 л/хв/Бар
ресивер 50 л

tYW4, tYW6
продуктивність 180/4 л/хв/Бар
ресивер 80 л
продуктивність 250/4 л/хв/Бар
ресивер 120 л

сучасне стоматологічне обладнання 
(все, що необхідне для стоматологічного кабінету):
■ Стоматологічні установки, стоматологічні крісла "САТВА КОМБІ".
■ Пересувні і портативні стоматологічні установки, 
бормашини "САТВА КОМПАКТ", "САТВА ПОРТА", "САТВА Бус".
■ Скелери, фотополімеризаційні лампи, ендомотори, 
апекс-локатори, наконечники.
■ Стоматологічні компресори.
■ Стерилізаційне обладнання: автоклави класу В, N, 
дистилятори води, упаковочні машини.
■ Дентальне рентгенівське обладнання: рентгено-проявочні машини, 
візіографи.
■ Інтраоральні камери, важелі моніторів, монітори.

www.shop.satva.com.ua

office@satva.com.ua

900$

НайКраЩа
ЦіНа
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Металокераміка за хорошою ціною.
м.Київ
Тел. 097-554-20-19

Пропоную послуги зуботехнічної лабораторії - бюгельне 
протезування, м.Київ.
Тел. 097-627-77-48

Пропоную послуги зубного техніка лікарям-стоматологам. 
Досвід роботи більше 10 років.
Тел. 050-384-63-46

Зуботехнічна лабораторія пропонує повний спектр робіт 
по знімному і незнімному протезуванню. 
Циркон, прес м/к. Швидко, якісно, доставка кур'єром. 
Місцезнаходження у місті Києві.
Тел. 063-709-88-66

Зубний технік (м.Київ) пропонує в адекватні строки  
виготовлення металокерамічних коронок, 
знімних протезів (бюгельні, нейлонові, пластинчасті) 
та інші зуботехнічні роботи.  
Тел. 097-774-83-20

Зубний технік з досвідом роботи, пропонує співпрацю 
лікарям-стоматологам.
Знімне та незнімне протезування, термінове виготовлення 
тимчасових конструкцій.
Тел. 050-830-46-53

Зубний технік зі стажем роботи більше 10 років, 
(м. Київ) шукає нормальних лікарів для співпраці! 
Робота з керамічною масою: 
безметалова кераміка, металокераміка, вініри, вкладки. 
Тел. 067-656-31-59, Сергій

Пропоную послуги зубного техніка лікарям-стоматологам. 
Досвід роботи більше 15 років. 
Гнучка цінова політика.
Тел. 050-632-676-2, Валерій.

Зубний технік, стаж роботи більше 10 років. 
Металокераміка на масі GC Initial MC 
і прескераміка IPS e.MAX  IVOCLAR.
Тел. 063-400-10-52

ПосЛУги ЗУботеХНічНиХ Лабораторій

Професійна зуботехнічна лабораторія надає послуги. 
Гарантія, кур’єр. Заключаємо договори з клініками 
та лікарями, маємо ліцензію, м. Буча
Тел. 097-804-04-80 Ігор

У стоматклініку зі своєю лабораторією потрібен зубний технік 
на постійне місце роботи. Вимоги: досвід роботи, хороший 
рівень- на високий відсоток.
Територіально: місто Київ, станція метро Осокорки.
Тел. 044-570-71-72

Займаюсь ремонтом у місті Харкові: стоматологічних 
установок, фотополімерних ламп, 
ультразвукових скалерів, установкою обладнання. 
Тел. 099-303-41-87, Олександр.

Стоматологічному кабінету потрібен лікар стоматолог-
терапевт з Д/Р від 5 років (район ст. метро Нивки).
Тел. 067-939-36-86, Сергій Іванович.

Пропоную діагностику та ремонт дентальних рентген-апаратів 
та візіографів. Працюємо з усіма моделями які пропонуються 
на ринку України.
Тел. 067-721-36-48, Андрій Миколайович.

сервіс

робота в стоматоЛогії ● вакансії

Перша Приватна стоматологічна клініка Віктора Слаутінського 
(м. Бровари) запрошує на роботу на конкурсній основі лікаря-
стоматолога з досвідом роботи.
Тел. 067-401-83-90

Потрібен асистент стоматолога для стерилізації інструментів.
Тел. 063-425-10-61

Стоматологічна клініка запрошує на роботу лікаря 
стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда, ортодонта. 
Наявність спеціалізації обов’язкова. Не сумісники.
Тел. 067-268-76-09

Потрібен лікар стоматолог-терапевт, м. Мелітополь.
Тел. 067-87-67-694

В стоматологічну поліклініку потрібен хірург-стоматолог 
з досвідом роботи 
Тел.:098-126-92-10, 093-547-86-65.

В наявності вакансія хірурга-імплантолога 
в стоматологічному центрі в місті  Запоріжжі.
Тел. 067-940-21-11, Володимир.
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Куплю керамічну піч б/в для випалу кераміки, 
бажано "Термотен-4" або Термодент-5".
Тел. 093-036-25-08

Куплю б/в  стілець пацієнта - стоматологічний переносний, 
та підголівник для крісла на штативі або з затиском (гвинтом). 
Тел. 096-815-50-03

Продається стоматологічний кабінет. 
Приміщення в оренді (умови оренди доступні)
м. Київ, р-н станція метро Берестейська.
Тел. 063-171-60-82, Стас.

Куплю б/в установку "Diplomat Adept".
Тел. 099-780-13-86

Продам стоматкабінет. 
Приміщення в центрі Запоріжжя. 170 кв.м, 
обладнано 2 робочих місця, 
рентген, сигналізація, кондиціювання.
Тел. 050-591-37-73 (смс)

Продам стоматКЛіНіКУ/КабіНет

КУПЛю ● стоматологічне обладнання

Довгостроково орендую стоматклініку у місті Києві.
Тел. 050-313-31-73

Орендую стоматологічний кабінет або крісло 
в Голосіївському районі, або Позняки, Осокорки.
Тел. 067-723-56-05

Шукаю клініку в оренду в місті Києві. Від 1-го до 3-х крісел!
Тел. 044-331-35-71

Візьму в оренду стоматклініку або кабінет в місті Миколаєві.
Тел. 098-765-67-60

Лікар-стоматолог з досвідом роботи 15 років. 
Візьме в оренду кабінет у місті Києві на тривалий час.
Тел. 050-209-30-75

Шукаю роботу лікарем стоматологом. 
Освіта: Національний Медичний Університет 
ім. О. О. Богомольця, Національна Медична Академія 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка.
Тел. 067-760-47-08

Шукаю роботу асистентом стоматолога 
або лікарем-інтерном.
П.І.Б. Дужий Олег Олександрович
Дата народження: 23.08.1989
Тел. 093-899-17-54

Терміново шукаю роботу лікарем - стоматологом у місті Києві. 
Стаж роботи 15 років. 
Бажано оренда або хороші відсотки.
Тел. 050-209-30-75

Студентка 5 курсу НМУ ім. А. А. Богомольця, 
шукає роботу асистентом стоматолога 
в другій половині дня, та по вихідним. 
Відповідальна, комунікабельна, охайна.
Тел. 095-055-69-38

Шукаю роботу стоматологом в Києві - стаж роботи 7 років. 
Стоматолог загального прийому (терапевт, ортопед, хірург).
Тел. 093-011-08-98

робота в стоматоЛогії ● резюме

Продаж (в хороші руки) стоматологічної  клініки у Києві, 
на Печерську.
Тел. 093-217-75-01

Куплю «ТЕН» для автоклава ГК 10. Цікавить лише для автоклава 
виробництва  м.Тюмень. 
Тел. 050-458-2-458

Готовий придбати працюючу сухожарову шафу, 
об'ємом камери не більше 20 л., та не дорого. 
Тел. 050-458-2-458

Продається стоматологічний кабінет, що працює з 1999 
року (12 років). Напрацьована клієнтська база, реклама, 
сформований штат співробітників. 
Переуступання оренди приміщення 65 кв. м. Місто Київ, 
р-н Борщагівка.  Вартість 11 000 у.о. Тел. 095-603-30-71

Куплю наконечник зі світлодіодом б/в. 
Пропонувати не дорожче $470.
Тел. 050-458-2-458

віЗьмУ в ореНдУ стоматКЛіНіКУ/КабіНет

КУПЛю ● Зуботехнічне обладнання
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Интернет-портал  Navistom.net рад предложить 
своим пользователям новый функциональный 
раздел "Объявления", которым смогут пользо-
ваться как зарегистрированные так и незареги-
стрированные пользователи ресурса. 

Если Вы хотите или ищите возможность продать 
или купить б/у стоматоборудование, сдать или 
взять в аренду стоматклинику, найти работу в 
стоматологии или подобрать персонал, ознако-
миться с предлагаемыми услугами для стомат-
клиник или предложить собственные услуги из 
области стоматологии, разместить акцию или 
узнать о спецпредложениях торговых компаний, 
посетить интересный семинар или сообщить по-
сетителям сайта о планируемых образователь-
ных мероприятиях по стоматологии, то этот раз-
дел создан именно для Вас.

Для удобства пользователей раздел объявлений 
состоит из двух частей. Первая часть – это воз-
можность добавления бесплатного объявления в 
соответствующую категорию рубрикатора, при-
чем без предварительной регистрации на сайте.

Для того, чтобы разместить своё объявление на 
сайте нужно нажать на оранжевую кнопку "До-
бавить объявление".

После нажатия на кнопку "Добавить объявле-
ние", незарегистрированному пользователю бу-
дут предложены поля для заполнения всех необ-
ходимых данных и непосредственно объявления. 
Максимальный срок размещения объявления на 
сайте Navistom.net для незарегистрированных 
пользователей составляет 45 дней. После нажа-
тия на кнопку "Сохранить" на  указанный Вами 
в объявлении почтовый ящик будет отправлено 
служебное сообщение со ссылкой для актива-
ции объявления на сайте. Обязательно сохрани-
те служебное сообщение на своей электронной    

почте, так как с его помощью, незарегистрирован-
ные пользователи, осуществляют управление раз-
мещённым объявлением (редактирование текста, 
изменение цены предложения, смена фото и ви-
део, удаление и скрытие объявления на сайте).

Зарегистрированные и незарегистрирован-
ные пользователи текст объявления могут 
сопроводить фотографией, с возможностью 
вставки, как в тексте, так и в виде создания 
мини-фотогалереи, а также добавить видеома-
териалы с видеоресурсов (YouTube и др.), вста-
вив код видео в соответствующее поле. 

За 3 дня до окончания срока действия опублико-
ванного объявления Вы получите служебное уве-
домление от администратора интернет-портала 
Navistom.net. При необходимости пролонгации 
срока действия объявления, зарегистрирован-
ные пользователи делают это прямо из своего 
персонального кабинета, не зарегистрирован-
ные – зайдя по служебной ссылке, присланной 
на электронную почту при первоначальном раз-
мещении объявления.

Если в течении 3 дней после уведомления об 
окончании срока действия объявления со сто-
роны пользователя какие-либо корректировки 
не вносятся, то объявление будет удалено ав-
томатически.

Вторая функциональная часть раздела объ-
явлений - это поиск интересующей Вас ин-
формации. При поиске объявлений Вы можете 
выбирать желаемую страну и регион, делать 
выборку по разделам и меткам. Внутренняя 
страница объявления предоставит полную ин-
формацию о нём (текст объявления, стоимость 
предложения, фото, видео, актуальность пред-
ложения). Здесь же Вы найдёте контакты того, 
кто его разместил. 

раЗмеЩайте 
объявЛеНия 
беЗ регистраЦии

не нужно вводить контактные данные (имя и E-mail), 
так как они заполняются автоматически.

не нужно заполнять CAPTCHA (проверочный код).

срок действия объявления в 2 раза больше по сравнению 
с незарегистрированными пользователями, и составляет 90 дней.

объявление появляется на портале сразу же после добавления.

редактировать объявление можно прямо в своем персональном 
кабинете на портале Navistom.net, а не по индивидуальной 
ссылке которая приходит на электронную почту, как в случае с 
незарегистрированными пользователями.

Зарегистрированные посетители портала naviStom.net
имеют ряд преимуществ при добавлении объявлений: 
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Немецкий фрезерный центр 
DFZ-Dental 
представляет

5 ноября 2011 года
ПротЕзироВаниЕ на имПлантатах

макс Босхарт (Max Bosshart)
зубной-техник-мастер (Айнзидельн, Швейцария)

Статика и динамика зубных протезов 
с опорой на имплантаты

Часть 1 Предварительное лечение при подготовке 
к изготовлению обширных протезных работ.

Часть 2 Статика зубных протезов с опорой на имплантаты.

Часть 3 Височно-нижнечелюстной сустав и окклюзия.

Виктор Крижановский 
врач имплантолог-ортопед клиника «СК-Дент» (Украина)

■ Центральная окклюзия. 

■ Центральное соотношение. 

■ Привычная окклюзия. 

■ От теоретических понятий к практике.

Начало 10.00
Место проведения:
Конференц-зал «Панорама»
Адрес  г. Киев ул. Шолуденко 3,
«Cubic Center» мансардный этаж
Стоимость участия 900 грн

предварительная регистрация участников 
по телефонам:

тел.: (050) 411-54-92, (044) 221-48-18

ЖУрНаЛ «стоматоЛогічНі огоЛошеННя»  ви моЖете отримУвати:

м. дніпропетровськ
КММ МЕДТЕХНІКА-2 пр-т Кірова, 44-Д, тел. 056-371-13-93

м. Кривий ріг
КММ МЕДТЕХНІКА-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя

ВІТАДЕНТ вул. Анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42

КММ МЕДТЕХНІКА-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. Луцьк
КММ МЕДТЕХНІКА-11 вул. Сагайдачного, 1, тел. 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
КММ МЕДТЕХНІКА-15 вул. Бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. Київ
ДЕНТЕК вул. Анрі Барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІНфОЛАЙН пр-т. 40-річчя Жовтня, 46-А, тел. 044-501-12-31
ЛИТХРОМБУЛАТ вул. Туполєва, 4-Б, тел. 044-503-33-24
СТОМАТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18А, тел. 044-278-41-10
ТЦ МЕДТЕХНІКА-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
КЛІНІКА фОРУМ вул. Антонова, 4, тел. 044-242-83-49

м. Кіровоград
КММ МЕДТЕХНІКА-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

м. Херсон
КММ МЕДТЕХНІКА-4 вул. Жовтневої Революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. Харків
ДЕНТ ПРО вул. Кооперативна, 15 (вхід з двору), тел. 057-714-07-13
ДЕНТАЛ ТЕХНІКА 2-й Волгоградський в'їзд, 6, оф. 411, тел. 057-719-41-27
КММ МЕДТЕХНІКА-10 вул. Плеханівська, 40, тел. 057-732-81-10

м. чернівці
КММ МЕДТЕХНІКА-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. сімферополь 
КММ МЕДТЕХНІКА-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. тернопіль
ЯРІШ ПП вул. Збаразька, 37, оф. 6-А, тел. 0352-40-09-16 

м. одеса 
КММ МЕДТЕХНІКА-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07

м. мелітополь
КММ МЕДТЕХНІКА-5 вул. Байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. севастополь
КММ МЕДТЕХНІКА-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. миколаїв
КММ МЕДТЕХНІКА-12 пр-т Леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. Полтава
КММ МЕДТЕХНІКА-16 вул. фрунзе, 66, тел. 0532-61-52-23

р е д а К Ц і й Н а  П о Л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

«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: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 23.09.2011. 
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. 

м. Київ, метро осокорки
вул. срібнокільська, 20, тел. (044) 570-97-77

3D ДіагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.




