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044-290-70-80
095-360-19-19

067-934-91-19
www.zircon.com.ua

АКЦІЯ!

*За умови «CLUB CARD»

 
Стоматологічне обладнання

097-940-40-39
www.pearl-stom.od.ua

Всі курси з балами 
і майстер-класами!

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ  

 
www.NaviStom.com

(067) 596-84-92,  (099) 667-31-16,  (073) 596-84-92 
www.highmedicaltechnology.com   |   medicalsystemsa.f@gmail.com2700$

I-SENSOR (WOODPECKER) (SIZE 1)

1300$

I-SENSOR (WOODPECKER) (SIZE 2)

1400$

REMEDI RSENSOR IODS-2401 (SIZE 1)

2350$

СЕ
РТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ

+38-050-390-59-40 080-021-11-11 www.altbank.ua

Персональні умови кредитування 
стоматологів і зубних техніків!

050-104-23-09

ДІОДНИЙ ЛАЗЕР  
LIKA-SURGEON 

79 900 грн



Австралія

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

 ) Індивідуальна стерильна 
упаковка

 ) Виготовлені з застосуванням 
лазерного заточування

 ) Гостра голка ланцетного типу
 ) Дюймова і метрична різьба
 ) Кольорове маркування 
стандарту і товщини голки

 ) Спеціальна мітка, яка вказує 
напрямок зрізу

 ) Канюля голки міцно 
накручується на шприц, що 
виключає виникнення підтікань 
та можливість самовільного 
скручування

 ) Голка накручується на шприц 
без вилучення її з контейнера, 
стерильність голки зберігається 
до моменту введення голки

• Високий рівень естетики
• Має приємний аромат, який пацієнт відчуває під час реставрації 
• Виділяє фтор, захищаючи зуб від демінералізації. Запобігаючи 

виникненню карієса, цей адгезив сприяє подовженню терміну 
реставрації 

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

Голки карпульні  
Pearl Ject 

:: ПЕРЕВАГИ ::

Zipbond Universal - однокомпонентний універсальний 
адгезив, що виділяє фтор. Підходить для самотравлення, 
селективного та повного травлення. Забезпечує міцність 
зв’язку при нанесенні як на вологий, так і на сухий дентин. 

Довгі - від 28,9 до 41,5 мм  
       та короткі - від 10 до 25,5 мм

Надшвидкий адгезив Go –  
лише одне нанесення і готово!  
Особливо зручний для маленьких пацієнтів!
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ПРОБЛЕМ
З ВИБОРОМ
ВІДТІНКУ

0

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

Магазини ТОВ «РЕГАРД»: 
м. Харків, вул. Тринклера, 6 (в приміщенні обласної  
стомат.поліклініки м. Харкова) тел. (057) 705-17-45
м. Харків, просп. Перемоги, 51 тел. (057) 781-57-25

Zipbond Universal

go!

Pearl Dent

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

• Відмінна міцність, відмінна естетика 
• Наногібридна технологія
• Ефект хамелеону
• 13 універсальних відтінків (A1, A2, A3, 

A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3) 
• Спеціальні відтінки: відтінки дентину 

(OA2, OA3, OA3.5)
• Має низьку усадку, 

надає безпрецедентний 
рівень полірування та 
міцності для реставрацій 
фронтальних та 
жувальних груп зубів

• Наночастинки сприяють тому, що поверхня 
надовго залишається гладенькою та міцною

• Не прилипає до інструментів
• Luna надає реставраціям внутрішній блиск, 

який дуже подобається пацієнтам

Наногібридний композит для реставрації 
фронтальних та жувальних груп зубів

luna





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»!

6 Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, 067-460-86-78, 067-547-44-77. Наклад: 5000. Друк: ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 29.07.2021.

Стоматологічні нові сертифіковані 
установки. Розстрочка без %.  

www.gipermed-market.com.ua. Київ.

(093) 515-91-91

121725 грн

BALDUS ANALOG - німецькі апарати для 
седації (закис азоту). Ціна вказана з ура-
хуванням 20% знижки при оплаті всієї 
суми відразу! Харків. Ціна: 159200 грн.

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

Содоструйний наконечник, Air 
Flow - аналог Prophy NEO. З'єднання 
Мультифлекс (роз’єм 4М). Терно-
піль. Ціна: 5200 грн.

098-804-00-23

 Нове стоматологам

Сканер фосфорних пластин Acteon 
PSPIX 2, новий, оригінал, з Нідер-
ландів. Броди.
Ціна: 130544 грн.

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

Візіограф Handy HDR 500. Програм-
не забезпечення: під Windows XP, 
Win 7, Win 8, Win 10. Херсон. 
Ціна: 47000 грн.

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





 

Ми науково-виробнича компанія 

Наша основна діяльність пов'язана з 
розробкою і вдосконаленням технологій 
переробки та утилізації пластикових від-
ходів. Наш досвід і знання в галузі орга-
нічної хімії виявилися особливо цінними. 
В результаті співпраці з кафедрою ор-
ганічної хімії Харківського університету 
імені В.Н. Каразіна нам вдалося створити 
дезінфікуючий засіб, ефективний і без-
печний для людей, тварин і навколиш-
нього середовища.

Завдяки цьому ми можемо закрити по-
требу в якісних засобах для дезінфекції та 
прибирання:

  в медичних установах (включаючи ПСО 
спільно з ДВР і холодну стерилізацію)

  в ресторанно-готельному бізнесі;

  в харчовій промисловості;

  в beauty-індустрії;

  в торгово-розважальних і бізнес-центрах;

  в громадському транспорті;

  в тваринництві

Стаття з NaviStom ID: 13502

(067) 802-33-41 
(066) 697-77-01   
(067) 802-36-55

www.greenplasticdes.com.ua /SystemMedicals
WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM

+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16, +38 (073) 596-84-92 
 medicalsystemsa.f@gmail.com

ЛІТНІ АКЦІЇ!

*Оплата в грн за курсом

П’єзотом  
Dmetec SurgyStar Plus 
(Південна Корея)

Налобні освітлювачі KSCOPE (Південна Корея)

Модель KS-05

650 $4500 $
Модель KS-07  

з відеокамерою

1500 $

до 3-х довжин хвиль: 
- хірургія, ендо, періо
- відбілювання, косметологія

- фотодинамічна терапія
- біостимуляція
- діагностика 

Лазер діодний LASOTRONIX (Польща)

від 850 $

Безтіньовий налобний освітлювач  
Dr.Kim DKH 

Ендомотори E-CONNECT PRO
6550 €

600 $

Змішувач для анальгезії  
BALDUS® Touch (Німеччина)

Змішувач для анальгезії  
BALDUS® Analog (Німеччина)

5000 €

СЕРТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ

 Нове стоматологам

Медицинські меблі, стільці. Столики з до-
воджувачами, ширина 40-60 см. Широкий 
вибір моделей розколірок. В наявності та 
на замовлення. Київ. Ціна: 6000 грн.

098-492-90-11, 067-135-46-63

Cвітильник світлодіодний безтіньо-
вий робочого поля Stom_Svit 120A. 
Рівне.
Ціна: 8800 грн.

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

Стоматологічна установка OMS PATAVIUM. 
Нова! РОЗТЕРМІНУВАННЯ НА 1 РІК БЕЗ %! 

Львів. 285 570 грн.

(098) 055-38-08

PANOURA 18S 
ПАНОРАМНИЙ РЕНТГЕНАПАРАТ 

(Японія)

250 000 
ГРН

 Ð 2017 рік випуску 

 Ð Комп'ютер, з яким  
він працював,  
У ПОДАРУНОК!

 Ð Використовувався в одній  
стоматологічній клініці.  
Є всі документи! 

 Ð Кількість зроблених знімків  
2000 шт.

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63



СТОМАТОЛОГІЧНА УСТАНОВКА 

Ціни індикативні, розрахунок проводиться в грн за курсом продажу валютних засобів на МВБ

Granum  

TS-8830 (СII)

5 000 $

www.med-technika.com

61058, Україна, м. Харків, вул. Культури, 14 
info@med-technika.com

@med_technika_kh
інтернет-магазин: medshop.prom.ua

Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57

ТОВ «ДЕНТАЛ ДЕПО УКРАЇНА» м. Запоріжжя  
вул. Незалежной України, буд.51 прим.158 
067-624-06-36, 050-569-54-04 
www.dentaldepo.com.ua

ПП «АРДЕНІЯ» м. Бровари, вул. Сєдова 2 
050-330-11-10, 068-116-90-77 
oxialtd@gmail.com

Штифти скловолоконні 
циліндричні

Штифти скловолоконні 
з об'ємною головкою

Штифти титанові  
з конусністю 0.8; 1,0

Штифти внутрішньоканальні  
титанові зміцнені  (аналог Антожир)

Штифти латунні 
позолочені

12 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

 Нове стоматологам

 Тумби стоматологічні з 
відправкою по всій Україні. Київ.

(097) 793-00-87

1900 грн

Стоматологічна установка 
ZC-S300 (Azimut) 

(Foshan Joinchamp, Китай)

Автоклав стоматологічний
MILLENNIUM B+ 

(MOCOM, Італія) 

(050) 634-88-55, (067) 575-00-24

88 350 грн 81 300 грн

D TEC Tritone - безтіньовий світиль-
ник. МDENTAL, Дрогобич.
Ціна: 34000 грн.

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

Портативний рентгенапарат PORX. 
Фіксована анодна напруга:60 KV 
(постійна). Херсон. 
Ціна: 43500 грн.

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



Процедура професійної гігієнічної чистки 
м’якого та зкам’янілого зубного нальоту є ба-
зовою і першочерговою у сучасній стомато-
логічній практиці. Як періодичний догляд так 
і перед інвазивним втручанням маніпуляція 
може бути проведена за допомогою уль-
тразвукових приладів (скелера) або з вико-
ристанням повітряно-абразивної обробки.

Спеціалісти галузі схиляються до думки, 
що основним недоліком процесу є значне 
пошкодження емалі та ясен та опонує до 
отриманих переваг.

Питання травматичності тканин із засто-
суванням абразивних порошків було май-
же повністю вирішено із винаходом поро-
шку на основі карбонату кальцію. Його 
гранули - сферичної форми, і, на відміну 
від гострих частинок бікарбонату натрію, 
плавно переміщуються по поверхні зу-
бів, проникають у всі важкодоступні місця 
і полірують зубну поверхню до блиску, не 
пошкоджуючи емаль і м'які тканини. Від-
мінний результат відчувається вже під час 
процедури: ясна пацієнта не кровоточать, 
він не відчуває болю і дискомфорту.

З порошком Flash Pearl від NSK чищення 
зубів від нальоту та зубного каменю про-
ходить швидше, без неприємних відчуттів 
і небажаних наслідків. Перлини від NSK  
на 94% складаються з карбонату кальцію.

Частотність процедури з використанням 
Flash Pearl NSK можна значно скоротити.

Завдяки складу на основі карбонату 
кальцію і відсутності соди порошок Flash 
Pearl NSK має нейтральний PH і не викли-
кає неприємного солонуватого присмаку в 
ротовій порожнині, що неодмінно оцінять 
пацієнти, які дотримуються дієти з низьким 
вмістом солі.

Завдяки мілкій дисперсності Flash Pearl 
не забиває насадку і не пошкоджує нако-
нечник зсередини. Він знижує кислотність 
ротової рідини, перешкоджає розвитку 
бактерій і утворенню зубного каменю.

  Ефективний, швидкий результат

  Не пошкоджує емаль, не ріже і 
не травмує м’які тканини

  Менше крові на 90%

  Пацієнт значно легше сприймає 
процедуру

  М'який і ніжний природний смак

  Ідеальний для пацієнтів з підви-
щеною чутливістю

Профчистка – просто, 
                  як «два на два»!

Стаття з NaviStom ID: 13350

Переваги порошку Flash Pearl: 

050 533-87-80 098 98-515-98

Мікроскоп Scaner CALIPSO MD-500  
третього покоління!

Продумано  
і Просто!

НОВИНКА 

Тридцятирічний досвід ТОВ «Науково-
інженерного центру «Сканер» в розробці 
оптичних приладів та практичні знання та 
побажання лікарів-стоматологів.

ТОВ «Науково-інженерний центр «СКАНЕР»

WWW.SCANER.UA

Можливість ефективно відрізняти природну тканину 
зуба від більшості фотополімерних композитних 
матеріалів, відмінна візуалізація скловолоконних 
штифтів, можливість визначити каріозну тканину 
відразу під мікроскопом.

Автоматичне регулювання освітлення при зміні 
збільшень. За необхідності можна легко перейти на 
ручне управління світлом.

 / Принцип One finger – легке 
керування одним пальцем всіма 
функціями оптичної головки, не 
відриваючи руки з ручки мікроскопа 
і не відриваючись від окулярів.

 / Новий штатив із ще стабільнішим і 
потужнішим пружиноврівноваженим 
важелем. 

 / 2 USB порта і роз'єм 12В для живлення  
фото і відео аксесуарів зручно розташовані  
на кронштейні оптичної голівки

 / Високоякісна оптика німецької  
фірми SHOTT

 / 5 років гарантії

2
НОВІ ФУНКЦІЇ

+38 (0472) 55-27-35+38 (096) 886-08-86

Smart Light 

Fluorescent Light

Запрошуємо відвідати наш завод 
та провести тест-драйв мікроскопу 
третього покоління. 
Ми завжди раді гостям!



ТОВ «УКРМЕД дентал»  
м. Київ, вул. Довженка, 18
info@ukrmed-dental.com

Компанія «УКРМЕД дентал» – офіційний  
представник                          

Високоякісні імплантати OKTAGON® реалізуються по адекватній 
ціні і виробляються для компанії DENTAL RATIO у Німеччині на 
відомому заводі MEISINGER зі 133-річним досвідом виробництва 
стоматологічних інструментів.

в Україні

Акційні ціни до 31 серпня 2021

 Макс. потужність: 210 Вт 
 Обертовий момент: 80 Н/см 
 Число програм: 8 
 Титановий наконечник з оптикою (20:1)

Фізіодиспенсер

Хірургічна система  
з наконечником із фіброоптикою  
та набором Basic S Kit (6 насадок)

Наконечник 
турбінний

Мікромоторний
наконечник зі спреєм

Surgic Pro OPT+ 
Surgic Pro OPT

€ 3220  € 2737
€ 2966  € 2520

 Число програм: 9  
   (Surg – 5, Endo – 2, Perio – 2) 
 Підвищена потужність завдяки   
   функції BOOST

  Високоякісна альтернатива, заміна 
і повна сумісність з імплантатами та 
інструментами провідного, добре 
відомого швейцарського бренда.

  Виготовлені з Grade 4 Titanium.

  Імплантати BL, BLT та TL та оригінальні 
імплантати ROX-CERA.

  Діаметри імплантатів 3.3, 4.1, 4.8 мм  
та оригінальний розмір 3.75 мм.

  Вбудована зміна платформи на всіх 
імплантатах BL та BLT.

  Довічна гарантія LIFETIME WARRANTY  
на імплантати та 10-річна гарантія на 
імплантологічну протетіку.

VarioSurg3
€ 5297  € 4500

€ 170 
€ 144

PANA SPRAY Plus

PANA SPRAY Plus

Спрей для 
змащування  
та очищення

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

Порошок Flash Pearl для AirFlow
НОВА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА  ДБАЙЛИВОГО  ОЧИЩЕННЯ

WOW
ЦІНА550 грн

банка 300 г

WOW
ЦІНА40 грн

стік 15 г

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

/Ukrmeddental

€ 415
€ 353

Спеціальна ціна

790 грн

DynaLED M4

 Pana-Max-Plus

S-Max M95 (1:5)

€ 170  € 145

€ 398  € 339

500 мл

500 мл

тел: (050) 740 59 99, (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
тел./факс: (044) 537-38-78, (044) 458-47-60

Обладнання має всі дозвільні документи згідно законодавства України

/ukrmeddental

98 €
імплантат з заглушкою

1888
since

Швидкоз'ємний 
перехідник 

PTL-CL-LED

Наконечник 
турбінний

S-Max M600L

€ 339  € 288

Турбінний наконечник

Спрей для 
змащування  
та очищення



Нарешті, після 20 років розвитку, надій, 
очікування і в Україні офіційно представле-
ний всесвітньо визнаний лідер ринку рент-
генології компанія GENORAY!

Мета компанії - впровадження найсучас-
ніших технологій, які ми бачимо в кожному 
виробі і максимально технологічне вироб-
ництво, що допомагає зберегти найвищу 
якість при помірній вартості виробів.

Компанія GENORAY – це виробництво 
повного циклу, де все розпочинається з 
розробки промислового зразку до кінце-
вого серійного виробу. Серце компанії - 
конструкторське бюро, в якому працюють 
десятки висококваліфікованих інженерів 
механіків, біомеханіків, унікальних фахів-
ців з радіології і електроніки.

Компанія завойовує світове визнання не 
лише за технології, але і отримує нагороди 
в області дизайну.

Зустрічайте в Україні! Торговий пред-
ставник з кваліфікованим та досвідченим 
персоналом, постійно діючим шоу-румом, 
сервісним центром і повною лінійкою сто-
матологічного і ЛОР рентген-діагностично-
го устаткування – компанія ТС Дентал.

Вже сьогодні доступні до замовлення апа-
рати PAPAYA 3D 16x8 (PLUS), PAPAYA PREMIUM 
3D 24x23 (PLUS) та дентальні портативні сис-
теми PORT X-III та PORT X-IV з офіційною реє-
страцією у офіційного представника.

Вас чекають унікальні цінові пропози-
ції + ДОРОГІ подарунки на старті продажів!

Комп’ютерний томограф з областю  
дослідження 16см х 8см (безкоштовне 
розширення до 16см х 14см) за 49 500 EURO

При купівлі будь-якого апарату лінійки 
PAPAYA з ТРГ (CEPH) ви отримаєте ортодон-
тичну програму AUDAXCEPH безкоштовно.

Стаття з NaviStom ID: 13501

Компанія «ТС Дентал»
+38 (099) 444-02-55

Комп’ютерні томографи Genoray 16см х 14см за 49 500 €  
вже доступні для замовлення в Україні!





 Нове стоматологам

Візіограф i-Sensor H1, WOODPECKER, 
перетворює рентгенівське 

випромінювання в цифрове 
зображення. 34 400 грн.

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

СКАРБОДЕНТ  Київ

Стоматологічна установка ZC-S300 Азимут 
300 (нижня, верхня подача). Харків. 

86800 грн

(067) 579-58-07, (050) 101-37-72

Нітрилові рукавички. 
Розмір М/Л. Від 10 уп.  

по 299 грн.

(050) 868-14-75, (063) 839-25-73

Продам стоматологічну установку OMS 
Linea 90 в гарному робочому стані. 

Коломия. 70330 грн.

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

Продається стоматологічна установка 
САТВА в відмінному стані. Київ. 40 575 грн.

(068) 865-85-43, (050) 317-71-60

Продам компресор 
GALIT TORNADO 40. Б/В. 
9 450 грн.

(050) 667-99-50

Бінокуляри univet, розмір S 2,5 х 
400 Quiсk Loupes + світло. Київ.
Ціна: 20828 грн.

063-603-70-35

Кюрети hu friedy і інших брендів 
США. Ціна за 1 штуку від 100 грн. 
Бурштин.

067-398-32-73

Стоматологічна установка настільна 
Chirana Praktik. Київ.
Ціна: 10000 грн.

050-383-14-71
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Продається установка стоматоло-
гічна CASTELLINI Puma. Київ.
Ціна: 38208 грн.

050-487-32-14

 Б/В стоматологам

 Продам стоматологічну установку 
Diplomat DA-130. Терміново! Дніпро.

108200 грн.

(067) 627-09-20
Радіовізіограф, візіограф SOPIX 
Sensor В ГАРНОМУ СТАНI. 
Хмельницький.
Ціна: 27050 грн.

067-392-08-90

Kavo Primus 1058. 2 шт. в наявності. 
Гарантія. Доставка. Монтаж. 

М-DENTAL. Дрогобич.

(063) 077-03-30 
(067) 782-69-99

111440 грн.

Продається лампа фотополімерна 
IVOCLAR VIVADENT LEDITION. Київ.

(067) 868-81-82

5 378 грн.

Фотополімерні лампи LuxDENT 
недорого в робочому стані. Київ.

(067) 868-81-82

941 грн.

Діагностичний комплекс Florida 
Probe в комплекті з комп'ютером. 

Стан нового, ноутбук новий  
з документами. Київ.

(067) 868-81-82

8 335 грн.
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Продам автоклав Міленіум В+, при-
везений із Німеччини. Теребовля.
Ціна: 63680 грн.

067-703-02-30, 067-703-02-15

Стоматологічна установка A-Dec 
200. Стоматологічне крісло. Київ.
Ціна: 135250 грн. 

050-061-32-39

Автоклав Melag 31 B+ 2015 рік. Ідеальний 
стан. Сервіс. Броди.

58904 грн.

(099) 757-11-85

 Б/В стоматологам



Конференція: Зрозумілий  
МАРКЕТИНГ для стоматологів  
та зубних техніків. Київ.
Ціна: 4500 грн.

097-406-15-66

 Навчання для стоматологів

Sirona motor BL ISO електричний 
мотор ОРИГІНАЛ, з Європи. Луцьк.
Ціна: 15000 грн.

095-392-31-09

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

Оформлення ліцензії 
на медичну практику

 кадрові питання 
 діловодство 
 охорона праці

Здам стоматологічний кабінет в 
оренду! Київ, 280 метрів від м. Черні-
гівська. Здається `під ключ`, доступ 
24/7. Ціна: 15000 грн.

063-528-12-35

У стоматологічну клініку потрібен 
зубний технік із досвідом роботи 
або досвідом роботи помічником 
техніка. Одеса.

050-913-66-81

Вакансії! Адміністратор, асистент 
стоматолога, стоматолог-терапевт, 
стоматолог-хірург, стоматолог 
загального прийому. Київ.

063-528-12-35

 Вакансії зуботех. клінік

Оренда. Здам стоматологічний 
кабінет. Повністю укомплектований. 
Позмінно. Центр (вул. Бульварно-Ку-
дрявська), м. Київ. 700 грн.

067-209-51-30

Оренда стоматологічного кабінету 
позмінно (центр). Нова клініка. Київ.

950 грн.

(093) 755-83-19

Здам стоматологічний кабінет. Площа 17 м, 
вул. Бульварно-Кудрявська, м. Київ.

28000 грн.

(067) 209-51-30

Оренда стоматологічного кабінету біля 
метро Політехнічний інститут, м. Київ.

600 грн.

(067) 498-49-88

 Оренда стоматологічного кабі-
нету, Київ, Святошинський район, 
вул. Тулузи, 11.
Ціна: 1100 грн.

067-505-56-14

 Здам клініку/кабінет

 Здам клініку/кабінет

 Продам клініку/кабінет

Продам стоматологічну клініку 
в місті Київ по проспекту Героїв 

Сталінграду , ЖК «Оазис».

(068) 532-33-37 
(068) 100-70-21

4030450 грн

 Продається стоматологічний 
центр у м.Київ, метро Деміївська. 
65 м2. 2 кабінети, 2 окремих входи.
Ціна: 5545250 грн.

050-591-59-59

Здаю позмінно крісло в стомато-
логічному кабінеті в Голосіївсько-
му районі. Вартість зміни 500 грн.

093 310-15-70
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Терміново! Продається діюча стоматологія! 
ПРИХОДЬ ЗАВТРА І ПРАЦЮЙ! Київ.

1082000 грн.

(097) 825-95-24

 Продам клініку/кабінет

 Продам бізнес (стоматологія) у зв`язку з 
переїздом. Київ.

3218950 грн.

(095) 202-00-21

 Вакансії стомат. клінік

 Б/В стоматологам

Реставрація різьби всіх видів скалерів: EMS, 
Satelec, NSK, Woodpecker, DTI, Castellini, 
Amdent, Mectron, Apoza, MK, KAVO, Anthos, 
Sirona та інші. www.mg-dental.com.ua Київ

068-337-37-37, 068-380-76-46

 Сервіс/Ремонт  cт.



Заміна нагрівальних спіралей у 
керамічних пічках на нові. Львів.

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

Продам піч для випалу кераміки 
Centyrion Q50 у відмінному техніч-
ному стані. Дніпро.
Ціна: 67000 грн.

067-998-00-25

АКЦІЯ, ЗНИЖКИ, КРЕДИТ 5-7-9 
на всю продукцію ПРОГРЕТ!!! Від 
офіційного представника в місті 

Київ!!! 51 000 грн.

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

СКАРБОДЕНТ  Київ

 Сервіс/Ремонт  cт.

Перетяжка стоматологічних крісел 
і стільців. Перетяжка Англійським 
матеріалом Ultrafabrics на Soft або 

Memory. Київ.

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

Відновлення різьби скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, NSK, 
Chirana, KaVo, Satelec, Amdent, 
Apoza, Anthos, Castellini. Київ.

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

 Працюємо для вас 24/7 по 
всій Україні. Тюнинг, перетяжка і 

ламінація стоматологічних крісел 
і стільців, ортопедичні матраци, 

подушки. Київ.

(063) 343-75-75 
(098) 208-94-90

Піскоструй автоматичний зуботех-
нічний. Розмір 55*55*65 см.  
Вага 45 кг. Херсон.
Ціна: 27770 грн.

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

Продам вакуумну ливарну піч 
Heracast IQ в гарному стані.
Житомир. Ціна: 200 000 грн.

096-997-90-00

Допомога у відкритті стоматології 
від А до Я ). Оптимізація витрат на 
30-40%. Київ.

063-528-12-35
 Нове зубним технікам

 Б/В зубним технікам

Onyxceph full modules  
2020 остання версія. 

9 484.28 грн.

(063) 542-59-45
MYDENTALSOFT  Дніпро

 Інші пропозиції cт.

РЕПЛІКА СУПРАСТРУКТУР ДЛЯ 
ОСНОВНИХ ІМПЛАНТАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ КОРЕЙСЬКИХ ІМПЛАНТІВ. 
Instagram - @bybamed

(099) 504-55-64
Юлія  Сєвєродонецьк
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Апарат для виготовлення нейлонових 
протезів. Виробник УКРАЇНА. Херсон. 

Ціна: 22500 грн.

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

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових протезів - Orto-Star (Америка), 

повний автомат! Київ. 67225 грн.

(097-) 063-31-13

 Нове зубним технікам



*Дентальний рентген + Радіовізіограф

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.com

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

/Ukrmeddental

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

Комплект з Anthos A28

Комплект з 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

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

Обладнання має всі дозвільні документи згідно законодавства України

Гарантія 2 роки

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

097 924-75-46 050 164-00-42+38 044 575-41-83

+38 096 160-45-60 @periocenter_education

093 087-66-82

Київ, Срібнокільська, 20                 «Осокорки»          www.periocenter.com.ua

PerioCenter Education
• Індивідуальне навчання гігієністів і пародонтологів
• Майстер-класи з пародонтології
• Відпрацювання мануальних навичок на фантомі
• Стажування на робочому місці




