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Что такое 3D КТ 

dentpro

Я пытаюсь рассмотреть отличия между томографами для стоматологов. Если абстраги-
роваться от брендов и цены, на что существенное необходимо обращать внимание? Я не 
могу во всём разобраться. Матрица – какая лучше? Порграммное обеспечение необходимо 
всегда докупать или есть хорошее оригинальное? Для клиники какой размер сканирования 
оптимальный (если клиника работает по всем специализациям)? Помогите пожалуйста, 
если не в напряг!

Отправлено 20 Март 2010 - 08:32 
   svoih

Сообщений: 8
Регистрация: 9 Апрель 2010

Группа: Пользователи

CBCT (cone-beam computed tomography) конусно-лучевые компьютерные то-
мографы (иногда еще называют и дентальными КТ) начали применяться в 
практике с 2005 года - всего 5 лет назад! Производителей много, брендов ещё 
больше (многие фирмы-производители продают OEM для крупных компаний, 
например: I-CAT для Gendex и KaVo, Illuma для Kodak и т.п.), поэтому я бы со-
ветовал стоматологам прежде всего оценивать КТ с точки зрения удобства и 
функциональности программы анализа полученного 3-D обследования, ну и 
цены. Вникать в технологические различия, и тем более выбирать аппарат из-
за надписи на шильдике не стоит. Особенно, если нет специальных знаний, а 
придется выслушивать не слишком квалифицированного продавца и делать на 
основании этого «рассказа» свой выбор. Программы анализа, как правило, у 
всех брендов бесплатные (т.е. прописаны сразу на CD с обследованием), поэто-
му получить КТ-обследование на CD и поюзать программу получится всегда. И 
тогда определиться, где работать удобнее, какие возможности и инструменты 
анализа есть, насколько просто к ним добраться и т.п. Что касается размеров 
обследования, то если говорить о дополнительном исследовании после анали-
за уже имеющейся ОПГ, это сегмент 50х50 мм или 85х50 мм (диаметр х высо-
та цилиндра в мм). Прежде всего это малая доза облучения (= ОПГ или даже 
чуть меньше), небольшой объем данных (около 100 Мб), минимальная цена 
за обследование (200-350 грн). Информации же об интересующей области для 
терапевта, ортопеда, ортодонта и хирурга будет более чем достаточно. Если же 
ОПГ не было или вы уже определились с программой анализа - то лучше сразу 
делать КТ обеих челюстей с верхнечелюстными синусами (а иногда и ВНЧС) с 
областью сканирования 120х85 мм или 150х150 мм. Тут сразу «карты в руки». 
Просмотрели, провели развернутую консультацию, обосновали план лечения, 
получили согласие пациента, начали работать. Примерно так. 
Я пару лет назад был ярым сторонником перехода от традиционных 2-х мер-
ных рентгенограмм на КТ. Однако сейчас считаю, что однозначно нужна прежде 
всего ОПГ или другая зонограмма (синусы латерально или фронтально, ВНЧС 
откр./закр. рот, и пр.),  это можно даже рассматривать как «входной билет»для 
многих первичных пациентов вашей клиники. А затем, после консультации, до-
полнительное обследования проблемной области - КТ 80х50мм. Ну и неплохо, 
если на этом же аппарате есть ТРГ (цефалометрия). Такие аппараты есть, если 
будет интересно расскажу подробнее.

Сообщений: 6
Регистрация: 3 Декабрь 2009

Группа: Пользователи

Отправлено 24 Март 2010 - 12:47 

Уважаемые гости,
Вы можете  оставлять сообщения на нашем форуме БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ. 

Ответить Цитата

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЭНДО-СИЛЕР НА ОСНОВЕ MTA

АДГЕЗИВНАЯ СИСТЕМА FUSION DURALINK

КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ – ЭТО ПРОСТО!

Компания ANGELUS, широко известная на рынке Украины 
благодаря своим стекловолоконным продуктам для клини-
ческой стоматологии, выводит на рынок новый уникаль-
ный продукт - MTA FILLAPEX, первый композитный силер 
на основе MTA.

MTA FILLAPEX – это уникальный по своим характеристи-
кам и свойствам материал, для пломбировки корневых 
каналов с использованием гуттаперчи. MTA FILLAPEX об-
ладает превосходными запечатывающими характеристи-
ками, а также репаративными свойствами (восстановле-
ние твердых тканей) благодаря формуле MTA.

Согласно последним клиническим отчетам адгезивные систе-
мы IV поколения обладают наилучшими физико-химическими 
характеристиками. Использование таких бондов обеспечива-
ет непревзойденные результаты в области фиксации прак-
тически любых материалов и конструкций в стоматологиче-
ской практике. Особенно такие адгезивы рекомендованы для 
фиксации стекловолоконных штифтов. Адгезивная система 
FUSION DURALINK производства компании ANGELUS исполь-
зует технологию бондов IV поколения и обеспечивает гаран-
тию фиксации штифтов, виниров,  вкладок, коронок и мостов. 
Она предназначена для работы со всеми современными ком-
позитными материалами. 

Каждый стоматолог в своей практике сталкивается с зада-
чей качественного воссоздания контактных пунктов. 

Неправильно сформированный контактный пункт в ком-
позитных реставрациях зачастую является причиной пре-
ждевременной потери эстетических и прочностных харак-
теристик  реставрации. 

Решить эту задачу позволяет новый инструмент CONTACT 
PLUS производства компании TDV. 

Инструмент специально разработан для формирования 
контактных пунктов с использованием матриц. После вне-
сения композитного материала в полость достаточно при-
давить материал инструментом к матрице, таким образом, 
введя матрицу в контакт со стоящим рядом зубом. После 
чего необходимо провести полимеризацию, причем сде-
лать это можно через инструмент. Contact Plus является 
светопроводящим инструментом, и полимеризация фото-
полимера произойдет даже на самом дне полости. 

dentpro



Место проведения: г. Киев, Лекционный зал ЦРП Шевченковского 
р-на, ул. Саксаганского, 100 (Новый корпус, 4 этаж) 
начало регистрации 12.06.2010 в 9-00
по вопросам участия обращаться: 044-501-12-31 (тел./факс), 
095-627-33-27, 044-332-44-32, 044-228-68-06,e-mail: ifl@voliacable.com

Илья Фридман
Dr. Ilya Fridman

ЛЕКЦИЯ: “Хирургические этапы при планировании 
протезирования с опорой на имплантаты”

• Универсальные и практические навыки работы с любой системой имплантации.
• Критерии безошибочного выбора имплантата в различных клинических ситуациях, 

зависящие от количества и качества периимплантной кости.
• Структура поверхностей различных видов имплантатов современных систем.

• Значение параметров поверхности имплантатов с точки зрения теории ретракции кровяного сгустка.
• Основы контактного и дистантного механизмов остеогенеза.

 Хирург-имплантолог, консультант, главный врач «Немецкого 
Стоматологического Центра» (Москва). 
 Официальный представитель системы имплантации «Alpha Bio Tec.» на территории РФ. 
 Член ICOI (Международной Имплантологической Ассоциации), ICOI IPS.

ЛЕКЦИЯ: “Критерии прогнозируемого успеха при планировании различных видов фиксированных 
и съемных ортопедических конструкций, опирающихся на импланты. Ортопедические аспекты“

• Подробное систематизированное изложение и демонстрация клинических и зуботехнических этапов 
протезирования с опорой на имплантаты.

• Классификация и  терминология составных частей съёмных и несъёмных конструкций на имплантатах. 
• Обоснование и последовательный алгоритм планирования конструкций на имплантатах.

• Последовательный протокол действий после этапа обнажения имплантатов.
• Выбор абатментов, их формы и количества с учетом ретенции и резистентности. 

• Анализ стратегически важных зубов на этапах имплантации. 
• Точный перевод временных конструкций в постоянные.

• Планирование и обоснование окклюзии ортопедических конструкций, опирающихся на имплантаты.

 D.M.D. Ph.D. Кандидат медицинских наук (Московский Медицинский Стома-
тологический Институт, 1989 год). 
 Дипломированный специалист по ортопедической стоматологии (Иеруса-
лимский Университет, 1994 год). 
 Преподаватель, консультант и практический инструктор дипломированной 
специализации по имплантологии и эстетике кафедры ортопедической стомато-
логии Тель-Авивского университета. 
 Главный врач центра сложночелюстного протезирования (Тель-Авив, с 1992 года). 
 Действительный член ассоциации ортопедов Израиля.

Dr. Rami Balabanovskiy
Рами Балабановский

ЛЕКЦИЯ: “Решение сложных клинических случаев при помощи 
ортопедических конструкций  с опорой на имплантаты“

• Тенденции характерные для сегодняшнего этапа развития импланталогии
• Тотальная имплантация. Макроконструкции.

• Значимость эстетического аспекта в имплантации.

 Заслуженный врач Украины. 
 Кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической 
стоматологии НМУ им. А.А. Богомольца.
 Практикующий врач-имплантолог.
 Член ICOI (Международной Имплантологической Ассоциации).

Dr. Pavel Kuts
Павел Куц

Международный семинар по имплантации и остеоинтеграции
12 июня 2010, г. Киев
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ООО “ПРОТЕКО УКРАИНА”
04107, г. Киев, ул. Подгорная, 28-А
т/ф +38 (044) 501-69-31 (многоканальный)
конт.тел. +38 (067) 238-49-49
e-mail: elena@proteco.kiev.ua

BLUE ETCH

ENDO-PREP gel

Chloraxid 2%

GLUCO-CHeX 2%

ENDO SOLution

Chloraxid 5,25%

протравка (о-фосфорная кислота)

хлоргексидина глюконат (раствор 2%)

этилендиаминтерауксусная кислота 15% (ЭДТА, жидкость)

гипохлорид натрия (2% активного хлора)

лак для защиты дентина

раствор лимонной кислоты 40%

гель для обработки корневых каналов

гипохлорид натрия (5,25% активного хлора)

Лимонная кислота 40%

GLUCO-CHeX 2% gel

Estelite Sigma Quick

Bond Force

 Универсальный 
светоотверждаемый материал. 
Последняя новинка компаниии 
Tokuyama Dental

  Однофлаконная 
самопротравливающая 

стветоотверждаемая
фторвыделяющая

адгезивная система

  На работу с ним необходимо 
всего 30 секунд

  Объем одного флакона 
расчитан на 300 реставраций 

и более

 Подходит для 
реставрации как 
фронтальной, так и 
боковой группы зубов

 Время 
полимеризации: 
10 секунд на слой 2 мм.

КРЕАТИВНАЯ ЭНДОДОНТИЯ

9



Simple and eaSy

Покупка первого импланта с абатментом = 65,00 $
Имплант+Абатмент = 90,00 $

При покупке 25 имплантов - хирургический набор в подарок!

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (многоканальный)

(050) 480-70-81,
 е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua

ЧФ "Денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. Л.Свободы, 34, к.148
Оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 

Магазин, ул. Бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18
www.dentalux.com.ua 1110



+ 3-х дневный практический курс в учебной 
лаборатории в Киеве!

При покупке печки, стартовый набор IPS
inLine Trial Kit - в подарок.

Печь для обжига керамики Премиум-класса. 
Сочетает в себе высокотехнологичное исполнение, 
ультрасовременный дизайн и мультимедийные функции. 
Большой цветной дисплей с активной матрицей, световая индикация состояния 
печи, автоматический контроль калибровки  температуры, функция защиты от 
термического шока(TSP),  технология нагрева муфеля(QTK), автоматическая 
калибровка по двум точкам (ATK 2), USB-порт,  USB флэш-карта, max t выше 
1200*С  для инфильтрационного обжига например IPS e.max CAD.

PROGRAMAT P700 
+ Вакуумная Помпа VP3 Easy 

6 171,00 Euro + 628,00 Euro = 6 799,00 Euro 6 119,00 
Euro

- 10%

Печь для обжига керамики профессионального 
класса! Новая кварцевая трубка нагрева муфеля, боль-
шой  цветной ЖК дисплей с функцией touch screen, за-
щита при краткосрочном отключении электричества, мульти-тоновый звуковой 
сигнал, система турбо-открывания, интегрированные стандартные программы + 
300 свободных программ + специальные программы для IPS e.max, автоматиче-
ская калибровка набора температуры, USB-порт,  USB флэш-карта, max t 1200*С, 
цвет белый.

PROGRAMAT P500 
+ Вакуумная Помпа VP3 Easy 

4 712,00 Euro + 628,00 Euro = 5 340,00 Euro   4 806,00 Euro

- 10%

PROGRAMAT P300 - для тех, кто ценит практичность! 
Новая кварцевая трубка нагрева муфеля, защита при 
краткосрочном отключении электричества, система 
турбо-открывания:  5 сек., интегрированные стандартные программы + 100 сво-
бодных программ + спец. программы для IPS e.max, простое управление опера-
ционными системами, max t 1200*С, цвет белый.

PROGRAMAT P300 
+ Вакуумная Помпа VP3 Easy 

3 612,00 Euro + 628,00 Euro = 4 240,00 Euro   3 815,00 
Euro

- 10%

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (многоканальный)

(050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua 13
12



СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 

   Фантомный курс — симулятор дентальной имплантации  
Львов: ГалДент, 2008. — 88 с., 150 илл. 
Книга є одним з найкращих на сьогодні практичних навчальних курсів.  

У посібнику в повному обсязі, крок за кроком, з використанням інформативних 

кольорових ілюстрацій, докладно описані основні маніпуляції при встановленні 

дентальних імплантатів. Нова ціна - 299 грн

   Синус-лифт. От закрытого синус-лифта до синус-имплантат-

стабилизатора 
Львов: ГалДент, 2008. — 96 c., 278 илл. 

Повноколірний багатоілюстрований (біля 300 кольорових фото) практичний 

посібник,  у якому всебічно розглядаються особливості проведення операції 

синус-ліфт. Кожна сторінка – це інформативний виклад та великоформатні 

кольорові фотографії, докладні дані про застосовані матеріали та інструменти  

у кожному конкретному клінічному випадку. Нова ціна - 340 грн

ТзОВ „ГалДент” 

вул. Пасічна, 36 

Львів 79038

тел./факс: 032 271 22 72

032 271 20 22

info@galdent.com.ua

www.galdent.com.ua

Комплект 639 грн

У подарунок!

Cкористайтесь нагодою і придбайте за спеціальною ціною 

книги відомого фахівця  –  імплантолога з Німеччини професора 

Манфреда Лянга, за редакцією к.м.н. Мирона Угрина

За умови придбання двох книг  

«  Імплантологія в Україні. Історія розвитку» у подарунок! 

Повна вартість комплекту 800 грн., а за спеціальною ціною - 639 грн. 

Книги можна замовити за тел.: 032 271 20 22 та на www.galdent.com.ua
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г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (многоканальный)

(050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua

подробная информация на наших сайтах:
www.remis.com.ua www.euromedicom.com.ua
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• ОБЛАДНАННЯ Б\В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

WWW.ZOOBLE.COM.UAСТОМАТОЛОГІЧНІ

ОГОЛОШЕННЯ
• ПРОДАЖ, АРЕНДА СТОМАТКЛІНІК

МИ ГОТУЄМО ДО ДРУКУ
ПЕРШИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ 

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
044-573-97-73
044-573-97-14

«СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ»

• РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

Сервісне обслуговування 
та ремонт стоматологічного 
обладнання. Авторизований 
сервісний центр «Bien Air» 
по ремонту мікромоторів та 
наконечників усіх типів. 

Тел. 063-473-87-68.
ТОВ “МАЙСТЕР-ДЕНТ”. 

Тел.: 044-285-41-21, 285-41-31
ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» 
Тел.: 044-501-17-02 

Авторизований сервіс-
ний центр «Bien Air» 
пропонує  ремонт на-
конечників усіх типів.
Тел. 063-473-87-68.

Сервісне обслуговування 
та ремонт стоматологічного 
обладнання.  Авторизований 
сервісний центр “W&H” по 
ремонту стоматологічних 
наконечників усіх типів. 

«МАЙСТЕР-ДЕНТ»

КРЫМ-МЕДМАРКЕТ
г. Симферополь

ул. Карла Маркса, 49
т/факс 0652 248024, 
0652 248026, 0652 248561, 0652 248562
email: krymmedmarket@utel.net.ua

Официальные дилеры компании MEDICOM на территории Украины:
розничная продажа: оптовая продажа:

МЕДСЕРВИС:
г. Донецк,

ул. Университетская, 25
тел: 062 3810225, 062 3810263
email: medsetvice@skif.net

WORLD DENTAL SUPPLIES
г. Симферополь

Р. Люксембург д. 38 кв.1
тел.: 0652 248338,
0652 249965, 0652 249988
support@wds-stomat.com.ua
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Продам б/в зуботехнічне обладнання: пароструй 
Steamer x3; систему Giroform б/в Amanngirrbach; міксер Whip 
mix б/в; піскоструй; піндекс (Китай); піч Meta press; фрезерний 
апарат для моделей (Китай); лікарські турбіни; лампу. 
Все обладнання – за доброю ціною. Тел. 093 629-29-61, Руслан 

Термопрес для гнучких протезів j-100 pressing dental. 
Новий на гарантії. 4200 євро. При покупці витратних 
матеріалів – ацетал, нейлон, fjp на суму 1000 євро – ціна j-100 
складе 3500 євро. Ацетал, 500 г – 95 євро. Fjp, 250 г – 135 
євро. Flexi j, 250 г – 145 євро. Тел. 068 121-64-43, Андрій 

Продаю б/в ливарню відкритого полум'я + балони, пальник. 
Тел. 066 557-57-35 

Продам б/в піч для випалу кераміки, в ідеальному стані.
Vita vacumat 40. 
м. Київ.
Тел.: 050 462-58-98, 044 227-35-55, Євген 

Пічка б/в для випікання металокераміки «Термодент Т-05», 
2007 р. в., мало була у вжитку. 
Ціна 16 000,00 грн. 
Тел. 067 908-84-72, Олена 

Продам б/в безтіньові лампи для зубних техніків на 2 столи. 
Д-тек. Виставковий екземпляр. Ціна 500 євро. 
Моб. тел. 068 100-80-90

Випарник воску Wassermann б/в. 300 євро – дешево! 
(Нержавійка, з якої він зроблений, мабуть, коштує дорожче), 
061 289-33-88 

Куплю зуботехнічний пароструй за прийнятною ціною, можна 
б/в. Моб. тел. 067 384-73-40 

Куплю б/в мікромотор Strong (м. Київ). 
Моб. тел. 067 297-21-52 

Хочу купити лазерний апарат для пайки коронок. 
Faridd84@mail.ru  

Шліфувальний блок + сканер + комп'ютерна програ-
ма + комплект запчастин = $5000. Безметалеві коронки, 
суцільнокерамічні вініри, керамічні вкладки, накладки. Тел. 
38 050 930-03-57 

Вакуумна піч б/в для випікання та пресування кераміки. Моб. 
тел. 050 370-13-20 м. Львів 

Продам б/в піч для випалу кераміки Vita vacumat 40, в 
ідеальному стані з вакуумної помпою, нараб. 59 годин. Ком-
пактна, циліндричної форми, з набором кераміки Vita omega 
900 і барвниками. Ціна 5,5 у. о. Моб. тел. 098 491-94-14 

Продаж будь-якого б/в стоматологічного й зуботехнічного 
обладнання з Німеччини. Розглянемо варіанти розстрочки 
платежу. Контактний тел. 095 459-58-18

Продаю піч б/в для виготовлення безметалевих коронок та 
мостів Vita Inceramat 3, з набором маси Vita VM7 і шлікерною 
масою (оксид алюмінію, та оксид цирконію). Моб. тел. 050 
370-13-20, м. Львів 

Куплю апарат для виготовлення капп Orthostar. 
Моб. 093 684-13-31, Олена

Куплю б/в артикулятор. 
Розгляну всі варіанти. 
Nickmess2004@mail.ru 

Продам б/в пароскоп M Bego. Цiна нижче за ринкову. Ком-
плект фрез додається безкоштовно. 
Тел. 067 712-10-43 або 067 143-02-00 

Продам б/в апарат для лиття гнучких протезів Deflex, 
повністю автоматичний, працює з усіма типами матеріалів. У 
комплект входить апарат, 2 кювети, забарвлення, змащення, 
15 картриджів, навчання. Також у продажу витратні матеріали 
для лиття термопластів. Моб. тел. 050 331-00-72, Федір 

Продам б/в піч для металокераміки Programat p-20. Новий 
муфель (Швейцарія). Терміново! Programat 100 – ідеальний 
стан з упаковкою. Моб. тел. 095 194-87-67 

Продам б/в зуботехнічну піч Programat p-20 та Programat 
p-100 в ідеальному стані,з упаковкою. 
Моб. тел. 095 194-87-67 

Продам залишки керамічної маси Duceram plus. 
Недорого. Тел. 050 296-53-49, 
Євген
A3dent@mail.ru  

Продам запчастини для стоматологічних установок, 
мікромотори, наконечники і т. i. 
Виконуємо ремонт обладнання. http://remstomob.narod2.ru/, 
8 050 622-55-16, Юрій 

Продам б/в стоматологічний наконечник, турбінний Kawo 
646, на мультіфлекс, зі світлом. Нещодавно зроблена заміна 
роторної групи. Ціна 3000,00 грн., можливий торг. 
Моб. тел. 050 585-96-48, Юрій

Прямі, кутові (15/25 градусів) – 25 $. Естетичні (з анатом. 
уступом) – 30 $ під альфа-біо, міс, adin та інші. (Ізраїль), 
біогорізонт, у-імпл. ICQ – 8102919. Skype: boyko.oleh. 
Тел. 067 787-30-06 

Продам б/в зуботехнічне обладнання: ливарня; піч муфельна 
керамічна; мотор; піскоструй; вакуумний міксер. 
Моб. тел. 095-528-62-44, Орест 

Тип насадки: 037, 039. Ендодонтичні насадки можна використовувати 
u-file, є можливість використання ручних інструментів. 3 насадки: 
70, 90 та 120 градусів (напрямок файлів). Ключ додається, б/в. 1 
хвилина (дістав з коробки і поклав назад). 
Продам за договірною ціною. Тел. 097 210-10-31, Ігор

Продам б/в наконечник для фізіодіспенсера 20:1. Strong, 
Корея. Система внутрішнього і зовнішнього охолодження. 
Підходить до мікромоторiв стандарту е-type. Стерилізується 
при 134 °C. Макс. торк. – 55 нсм. 370 usd. 
Lukiyanchuk@voliacable.com. Моб. тел. 097 176-63-70, Київ 

Продам б/в модуль уз – скалера «Амдент», діатермокоагулятор 
для установки «Дипломат». Недорого, можливий монтаж. 
Моб. тел. 063 473-87-68 

Продам б/в аквадистилятор електричний де-4м в ідеальному 
стані, ціна 2700 грн. Місто Одеса. Моб. тел.: 097 278-14-73; 
093 365-20-73, В’ячеслав 

Продам Термодент-05М (практично новий) – 24 500 грн. 
Моб. тел. 067 384-73-40 

Продам обладнання б/в

Куплю обладнання б/в

ПРОДАМ ОБЛАДНАННЯ  ЗА  
РОЗУМНОЮ ЦІНОЮ: 

пароструй  Steamer X3; систему  Giroform б/у 
AMANNGIRRBACH; міксер Whip mix; піскоструй; 

піндекс (Китай); піч Meta Press; фрезерный  апарат 
для моделей (Китай); турбінні наконечники; лампу. 

Моб. тел. 093-629-29-61  Руслан.

Продам фізіодиспенсер 
б/в, усі режими, швидкість 
обертання 20-1500 об/хв, торк 
до 35 Н*см, мікропроцесорне 
керування, помпа до 100 мл/
хв, хірургічний наконечник 20:1 
до 55 Н*см(внутрішнє, зовнішнє 
охолодження), автоклавуємий 
мікромотор. 1670 USD
Тел. 050-518-55-20

Апарати для нанесення 
ретенційних пунктів на металеву 
поверхню зубних протезів.

Тел.:06474-333-30; 
050297-05-55.  
www.arkv.front.ru, 
е-mail:arkv@front.ru

Продам імпланти Alpha-Bio SPI. 
Ціна імплант+абатмент 110$.
Діаметри 3,5; 3,75; 4,2; 5,0; 6,0.
Мінімальний заказ 10 штук.
Тел. +38 (067) 793-64-43.



2524

Центр «Zirkontek milling center», м. Київ, шукає техніків, бажаючих на-
давати своїм замовникам послугу виробництва кераміки на каркасі, з 
оксиду цирконію, за ціною (40–45$ за одиницю). Тел. 044 451-69-95 

Зуботехнічна лабораторія м. Києва запрошує до співпраці 
лікарів і стоматологічні клініки. Виготовлення всіх видів 
протезів. Терміни і якість гарантуємо. На перші пробні робо-
ти – знижка. Тел.050 974-54-49, Юрій 

Ливарна лабораторія, м. Харків, пропонує виготовлення 
якісних каркасів за прийнятними цінами. Великий вибір 
металів. Працюємо з регіонами. Моб. тел. 093 133-53-77

Послуги зуботехнічні: металокераміка GC Initial, безметалева 
кераміка VM-7, VM-9, бюгельне протезування. 
ФОП «Сєров С.В.», м. Київ. 
Моб. тел. 068 321-42-24, Сергій 

Зуботехнічна лабораторія пропонуємо послуги за нор-
мальними цінами з доброю якістю! Терміни виготовлення 
робіт індивідуальні + кур'єрська доставка! Є своя ливарня! 
Шукаємо нормальних лікарів. 
Дзвонити за тел.: 067 656-31-59, Сергій Андрійович 

Пропоную послуги з виготовлення незнімних протезів в м. 
Дніпропетровську. Прийнятні ціни. 
Моб. 097 290-03-12 

Зубний технік м. Київ пропонує співпрацю. Металокераміка, 
бюгельне протезування, знімні протези, вкладки та iнше. 
Стаж роботи – 16 років. Моб. тел. 050 781-00-91 

Зуботехнічна лабораторія візьме замовлення на виготовлен-
ня металокераміки (170 грн. за одиницю), бюгелей також. 
На аттачменах, знімного протезування. Тел. 067 572-14-08, 
Андрій 

Ремонт стоматологічного обладнання, наконечників, 
мікромоторів із застосуванням передових технологій. Виїзд 
по місту та області. 8 098 44 888-63, 8 050 348-90-16, 
http://remstomob.narod2.ru/ 

«СУПРЕМ»
ЗУБОТЕХНІЧНА ТА ЛИВАРНА ЛАБОРАТОРІЯ

(15-ти річ. досв. роботи) запрошує до співпраці 
лікарів, стомат. кабінети та клініки, зубних техніків. 

Оптимальне співвідношення ціни та якості, договірні 
відносини, гарантія. Кур'єр. 

Контакти: 044-235-67-90; 235-07-54; 
067-445-23-42 

Олег Миколаєвич. www.suprem.com.ua

Куплю б/в стоматологічну установку 
і дентальний рентген-апарат. 
Моб. 097-529-08-28 

Куплю стоматологічну установку б/в, недорого. 
Моб. 068 381-76-76 

Терміново куплю б/в або новий ендомотор 
Endo-mate DT, NSK. 
Dentland@optima.com.ua

Куплю стоматологічну установку в хорошому стані. Не Китай і 
не Бразилія. Моб. тел. 067 566-08-01 

Куплю дентальний рентген-апарат, б/в в робочому стані. 
Моб. тел. 050 591-19-15 

Куплю стоматологічну установку б/в, недорого, в місті Харків. 
Тел. 063 227-71-75, 067 490-96-51. 

Куплю автоклав б/в. Бажано клас «в» або «s». 
Stomatobesson@inbox.ru

Куплю дентальний рентген-апарат, б/в в робочому стані. 
Моб. тел. 097 915-13-97 

Лиття гнучких протезів, постановка: з нейлону Flexi – 200 
грн., з матеріалів Deflex (I-flex), Valplast, TCS – 300 грн., з 
ацеталі – 200 грн., з поліпропілену (ліпол) – 180 грн. Термін 
лиття – 1 день. Моб. тел. 095 435-20-08, Юлія 

Послуги зуботехнічних лабораторій

Зубний технік у Києві пропонує свої послуги з виготовлення 
м/к Ducera Kiss від 180 грн. Контактний тел. 096 202-55-07 

Ремонт стоматологічних наконечників всіх типів. Авторизо-
ваний сервісний центр «Bien Air». Моб. тел. 063 473-87-68 

Пропоную послуги з виготовлення металокераміки Ducera 
Kiss, Ultrapaline (металопластмаса, нейлонові протези, 
бюгелі). Ціни низькі. Доставка по Києву та області. 
Oksbut@bigmir.net 

Пропонуємо роботу лікаря-стоматолога в сучасній 
стоматологічній клініці в місті Ужгород (Закарпатська обл.). 
Вимоги: бажання працювати:) 
Просимо надсилати резюме на адресу Nadbka7@mail.ru

Пропонуємо лиття ваших постановок на нашому обладнанні. 
В наявності широкий асортимент матеріалів (поліаміди, ней-
лон, поліпропілени, ацеталь), вартість від 100 гривень! Без-
коштовний кур'єр! Моб. тел. 095 435-20-08, Юлія 

У приватну стоматологічну клініку м. Прилуки 
потрібен лікар-стоматолог. 
Моб. тел. 050 385-07-62 

Ремонт стоматологічного обладнання, наконечників, 
мікромоторів із застосуванням передових технологій. Виїзд 
по місту та області. 8 098 44 888-63, 8 050 348-90-16, 
http://remstomob.narod2.ru/ 

Стоматологічний центр запрошує на роботу асистентів 
лікаря-стоматолога. ДР не обов'язковий. Інтернів просимо 
не турбувати. Київ. Тел. 220-46-29 

Робота в стоматології

Сервіс
Зубний технік м. Житомир, стаж 18 років, виготовлення 
металокераміки 180–240 грн. Бюгель на замках від 1300 грн. 
(залежно від складності), мет. пл.140 грн. (ультраполін). 
Тел. 093 089-55-77, 067 798-31-24 

Виготовлення металокерамічних коронок і зубів Ducera Kiss, 
від 180 грн. По Києву. 
Контактний тел. 096 202-55-07 

Наша лабораторія пропонує спектр зуботехнічних послуг. 
Якісний, функціональний протез – це успішний союз лікаря 
і техніка! Контактний телефон: 097 917-96-37 

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці 
стоматологічні клініки та кабінети міста Дніпропетровська. 
Високоякісні матеріали та прогресивні технології. 
Індивідуальний підхід і доступні ціни. Акуратне і своєчасне 
виконання робіт. Доставка. Тел. 067 103-55-45, Сергій 

Зуботехнічна лабораторія «Estetic line» запрошує до співпраці 
стоматологічні клініки та кабінети м. Києва.  Високоякісні 
матеріали та прогресивні технології. Індивідуальний підхід 
і доступні ціни. Акуратне і своєчасне виконання робіт. 
Доставка. Моб. тел. 068 418-72-40 

Лабораторія «Інтердент» виготовляє індивідуальні силіконові 
еластопозіціонери (еластолайнери).Це незалежний лікуючий 
двохщелепний апарат, у багатьох випадках як альтернатива 
брекетам! Вартість – 800 грн. 
Моб. тел. 050 331-00-72, Федір. 

Запрошуємо на роботу лікаря-стоматолога, загальний при-
йом. Креативність і професіоналізм вітається, відмінні умови. 
Моб. тел.. 095 300-00-37 

Сучасний стоматологічний центр в м. Києві запрошує на 
роботу досвідченого стоматолога-терапевта. Запис і добру 
зарплату гарантуємо. Тел.: 219-01-21, 219-01-22. 
E-mail: drmousa73@hotmail.com  

ПОТРІБНІ ЛІКАРІ СТОМАТОЛОГИ

В приватну стоматологічну клініку міста Сургут
(Росія, Тюменська обл.) 

Бажано сімейна пара. Заробітна плата висока!

Тел. +7 915-808-55-55 (моб. оператор Росії).

Сучасний стоматологічний центр 
«Роса Дент» запрошує на постійну 
роботу досвідченого лікаря 
стоматолога-терапевта (прохання 
інтернів не турбувати). 
Запис та хорошу заробітну плату 
гарнтуємо. Клініка знаходиться за 
адресою: м. Київ, п-т Палладіна, 20 
(ст. метро Академмістечко). 

Тел. 044-219-01-21; 219-01-22, 
e-mail:drmusa73@hotmail.com



Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Прежде всего необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация абсолютно 
бесплатна и длится не более 3 минут. Кликнув на ссылку «Зарегистрироваться» откроется 
форма куда необходимо ввести:
- свой электронный адрес;
- название организации или Ф.И.О (именно под этим именем будут выводиться все ваши 
добавленные объявления);
- пароль(при потере пароля его можно восстановить введя адрес электронной почты куда 
система отправит новый пароль, который потом можно заменить на более простой);
- защитный код (для проверки от спама).

КАК РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА САЙТЕ

После успешной регистрации нужно войти на сайт, кликнув кнопку «Вход». 
Перед вами откроется окно управления объявлениями на сайте. 
Именно здесь вы будете иметь доступ ко всем объявлениям, которые нужно 
добавить и при необходимости корректировать, либо удалять.

Кликнув на ссылку «Добавить объявление» перед вами откроется форма 
ввода текста объявления. Процесс добавления новых объявлений 
состоит из трех этапов. 

На следующем этапе необходимо заполнить два поля: заголовок и 
непосредственно текст объявления. 

Сначала необходимо выбрать нужный раздел куда объявление будет добавлено. 

На последнем третьем этапе вы можете добавить изображения к вашим объявлениям – это 
не является обязательным условием публикации объявления на сайте. 
Фактически оно попадает в базу сразу же после ввода текста и заголовка.

Все объявления проходят этап модерации администратором сайта, поэтому отображаются не сразу. 
Пользователь обязательно получает письмо с оповещением об успешном добавлении объявления.
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1 планка - 23 грн.

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24
                        050-351-01-81
litchrombulat@mail.ru
www.litchrombulat.com.ua

НивкиМ

АКЦИЯ!

2 планки в подарок

при покупке 10.

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
ПП "ВІКТОРІЯМЕДСЕРВІС", 
м. Рівне, вул. Соборна, 446

тел.: 0362-63-08-78, 050-561-09-96, 
e-mail: medserv@nm.ru

Пропонуємо роботу лікаря-стоматолога в сучасній 
стоматологічній клініці в місті Ужгород (Закарпатська обл.). 
Вимоги: бажання працювати:) 
Просимо надсилати резюме на адресу Nadbka7@mail.ru

Продам діючу стоматологічну клініка у місті Одеса площею 
120 кв. метрів. Повний пакет документів. Контактні телефо-
ни: 067 483-15-07, 094 947-07-74, 099 904-91-71, 
Микола Васильович 

• Голка зменшує пошкодження тканин гострим кінчиком, 
можливість проведення ін’єкції без знеболювання, 
можливість перфорації тканин струменем рідини під 
високим тиском. Упаковка: 100 шт.
• Промивання каналів верхівки кореня.
• Проведення ретельної, турбулентної ірригації.
• Закритий заокруглений кінчик. Два великих бокових 
отворів. Можливість згинання голки (максимальний кут – 
90 град). Розміри: 0,3 х 25 жовтий.

ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА ГОЛКА 
ДЛЯ ПРОМИВАННЯ.НА ДВА ОТВОРИ

ПОТРІБЕН ЗУБНИЙ ТЕХНІК

В зуботехнічну лабораторію (м. Києва) потрібен 
зубний технік підготовщик металу для кераміки. 

Повне завантаження роботою – гарантуємо.

Тел. 097-390-47-98

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР

На постійне місце работи потрібен менеджер 
з продажу стоматологічного обладнання та 

матеріалів, з досвідом роботи.

Тел.: 044-285-41-21, 285-41-31

Стоматологічний центр «Венеція» (м. Київ) запрошує на ро-
боту лікаря стоматолога-терапевта, ДР – від 3 років; дитячого 
стоматолога, ДР – від 3 років; асистента лікаря-стоматолога 
з бажанням працювати на результат! Тел. 044 220-46-29 

На постійне місце роботи потрібен 
менеджер з продажу стоматологічного 
обладнання та матеріалів. 
Тел.: 044-285-41-21, 285-41-31 

Візьму в оренду стоматологічний кабінет або крісло 
в м. Києві. Контактний телефон: 096 297-24-68.

Візьму в оренду, куплю стомат. кабінет. 
Конт. тел. 097 205-42-25, 
Ірина Володимирівна 

Здаєтся в оренду стоматологічний кабінет у місті Києві, рай-
он Ленінградської площі. Тел. моб. 050 331-25-71

У діючій клініці здається повністю обладнане крісло/кабінет. 
Місце розташування – місто Київ, пр. Перемоги, 15 
(м. Політехнічний ін-т). 
Контакти: 050 412-44-01, 236-89-53, 
Дмитро

У стоматологічну клініку в центрі Києва потрібен асистент 
стоматолога. Графік роботи: два робочі тижні на місяць. 
Контактний тел.: 096 388-21-13, Олег Миколайович 

У стоматологічному центрi «Венеція» відкрита вакансія 
асистента лікаря-стоматолога, Вимоги: м/ж до 27 років, 
досвід роботи не обов'язковий. Тел. 044-220-46-28, Олена 
Вікторівна 

Куплю стоматологічний кабінет у місті Харкові. 
Тел. 097 376-05-69

Зніму стоматологічне крісло погодинно 
(м. Київ, лівий берег). 
Моб. тел. 063 492-21-41

Візьму в оренду стоматологічне крісло (бажано погодинно), 
м. Київ, лівий берег. Моб. тел. 063 492-21-41 

Здам в оренду стоматологічне крісло на вигідних умовах. 
Клініка знаходиться в спальному районі міста Бровари, осна-
щена сучасним обладнанням! 
Моб. тел. 098 685-38-17, Олександр 

У стоматологічний центр «Венеція» потрібна 
головна медсестра. ДР – 3-5 років. 
Контактна особа: Олена Вікторівна, 
тел. 044-220-46-27 

Терміново продається стоматологічна клініка (юр. осо-
ба) у Київській області, м. Ірпінь, Буча. Ліцензія на всі види 
стоматологічних робіт дійсна до 2013р. 
Моб. тел. 066 138-37-61, 067 835-29-39

Продається діючий стоматологічний кабінет на 2 крісла, 
площа 80 кв. м. Фасадний вхід. 
Повний пакет документів. 
Email: leodent@mail.ru 

Запрошуємо на роботу асистента стоматолога. Оплата по-
годинна плюс бонуси. Розглянемо інтернів-дівчат з мож-
ливим подальшим працевлаштуванням на посаду лікаря-
стоматолога. Клініка знаходиться на Позняках. 
Тел. 044 332-30-79, 067 681-54-45 

ОРЕНДА КАБІНЕТУ

Здається в оренду кабінет в стоматологічній клініці 
у м. Києві (р-н Ленінградської площі).

Моб. тел. 050-331-25-71.

Продаж, оренда стоматклінік

«МАЙСТЕР-ДЕНТ»
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A-DEC 500 - ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА В ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ И БУДУЩЕЕ

Вы заслуживаете самого лучшего - так же, как и ваш 
персонал и ваши пациенты! 

Компания А-DEC работает для вас и для успеха вашей практики

A-DEC 500 сочетает в себе 
непревзойденное удобство 
для пациента, превосходный 
доступ для лечения и 
полную интеграцию в одну 
инновационную систему 

Качественная система, 
разработанная для 
более эффективного 
и плодотворного 
стоматологического 
лечения

A-DEC 500 позволяет создать 
надежные, изящные решения 
для стоматологических 
кабинетов с исключительной 
функциональностью 

Редакційна політика
StomatForum. Свідоцтво про реєстрацію КВ 15845-4317 від 02.11.2009 
ПР. Розповсюджується по території України. Відповідальність за зміст 
рекламної  інформації несе рекламодавець. Засновник: Крижановський 
Олексій. Адреса редакції: 
Україна, 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. 
 Тел./факс: 044-573-97-73, 573-97-14 
e-mail: 2010@StomatForum.com, www.StomatForum.com 
Наклад – 1000 гарантовано. Друк: ТОВ «Новий друк». 
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. 
Номер підписано до друку: 19.05.2010р.

ООО КАСКАД ДЕНТ, 
г. Киев, 03179, ул. Ирпенская, 78-а
тел./факс: 044-501-17-02, 044-501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua
www. kaskad-dent.com.ua

*оплата в гривнях по курсу

Тел: 044-572-98-18,   
050-312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Алмазні сепараційні диски АГРІ
Ціна від 11,00 грн.

Бори для прямого наконечника 
«СИСТЕМА», Білорусь. 

Ціна 3,70 грн.

Бори алмазні Diatex, Білорусь. 
Робоча частина різна. Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 2,15 грн.

Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Робоча частина різна.  Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 3,20 грн.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- обновленный дизайн

- усовершенствованный механизм
- укомплектован бактерицидной лампой

www.galoshmat.com.ua

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

У діючій клініці здається повністю обладнане крісло/кабінет. 
Місце розташування – місто Київ, пр. Перемоги, 15 
(м. Політехнічний ін-т). 
Контакти: 050 412-44-01, 236-89-53, Дмитро 

Здам в оренду функціонуючу стоматологічну фірму у м. Києві. 
Дві установки. Ліцензія. Повний комплект. 
Голосіївський район, Московська площа. 
Контакти: 067 404-67-76, 044 237-77-10

Здається в оренду стоматологічний кабінет в сучасній клініці 
в престижному мікрорайоні Оболоні (м. Київ). 
Деталі за тел. 050 462-36-24 – Лілія, 
050 358-80-83 – Олександр 

Здається в оренду стоматологічний кабінет у центрі міста 
Запоріжжя! Розглянемо варіанти позмінної здачі кабінету. 
Ціна договірна, доступна! 
Тел. 099 52-53-911

У діючій клініці в Києві, р-н Позняки, здається в оренду 
стоматологічне кресло. Робоче місце укомплектоване всім 
необхідним для роботи, за бажанням надається асистент. 
Ціна договірна! Позмінно, помісячно. 
Тел.093 450-38-18, 044 332-30-79, 067 681-54-45

Здається в оренду стоматологічний кабінет на Виноградарі! 
Розглянемо варіанти погодинної, позмінної здачі кабінету. 
Ціна договірна, доступна! 
Моб. тел. 067 656-31-59, Сергій Андрійович 

Здам в оренду стомат. кабінет, нове обладнання, 
м. Київ, ст. метро «Палац Україна». 
Тел. 067 401-36-05

Здається в оренду крісло в стоматологічному кабінеті на 
Подолі в м. Києві (200 м від метро «Поштова площа»), 
нове обладнання, ліцензія. 
Контактний тел. 044-599-45-36; 050-944-21-12 

Здам в оренду стоматологічну установку в Дніпропетровську 
у діючій стоматологічній клініці, що розташована в нагірній 
частині міста. 
Моб. тел. 067 565-78-27
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