
3/ 2013

ОгОлОшення Акції АнОнси  пОдій 

20-26 травня, 2013

тел. (044) 501-12-31     www.dentalinfo.kiev.ua

Курс д-ра Рамі Балабановського 
з протезування на імплантатах 
в Ізраїлі (Тель-Авів / Петах-Тіква)

Зануртесь в море, в літо,  
у стародавню історію 
та у високе мистецтво 
стоматології!

С1 - новий імплантат 
з конічним з'єднанням від MIS!

Те, на що всі чекали!

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

детальніше на с. 21
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Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Немецкий  стаНдарт  
по доступНой цеНе:

 1 у.е. = 1 доллар

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом)

Стоматологическая установка
SIRONA С8+
Выбор с8+ гарантирует Вам
полную технологическую
гибкость на долгие годы

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com

Piezon® master 600 miniMaster Air-Flow® handy 2+ Air-Flow® handy Perio

20 000 грн 12 500 грн 9 000 грн

300 грн 325 грн 250 грн

10 000 грн

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

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

30 000 грн 44 000 грн 35 000 грн 45 000 грн

цены
от 
     21 000  

          
       грн

ОСтЕРЕгайтЕСь ПОДДЕЛкИ!
ПОкуПайтЕ тОЛькО  
у ОфИЦИаЛьНОгО ДИЛЕРа

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Идеальные прИборы для надежного прохожденИя 
И точного ИзмеренИя длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным апекс-
локатором. 
12 программ

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

14 000 грнЦена: 3 850  грнЦена:

от 93 000 грн
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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

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 ● Зуботехнічне обладнання б/в продам ● Зуботехнічне обладнання б/в
Продам зуботехнічний 
шліфмотор
2000 грн

095-939-66-40

Піскоструминний апарат для 
обробки зуботехнічного литва
16000 грн

095-939-66-40

Продам внутрішній тример для 
зуботехнічних робіт
5400 грн

063-993-23-34

Продам стілець зуботехнічний
3500 грн

063-993-23-34

Продам ливарну індукційну 
установку Galloni Fusus NG
16000 грн

097-114-74-94

Продам вакуумний прес для 
пакування зуботехнічного литва
2700 грн

063-993-23-34

Продам полімеризатор 
зуботехнічний
7500 грн

096-646-16-40

Продам піч Vita Vacumat-500 для 
випалу кераміки з вакуумним 
насосом 10000 грн

097-114-74-94

Продам стоматологічні 
артикулятори KAVO 5,7
7500 грн

095-939-66-40

Продам вібростолики. 
Експлуатувалися лише у 
Німеччині 1000 грн

095-810-21-26

Терміново продам тример 
WASSERMANN HSS-88
4000 грн

066-773-01-71

Продам піч для випалу кераміки 
"Термодент 05" з помпою. Працювала 
мало, стан ідеальний 20000 грн

097-919-10-35

Продам фотополімерну піч для 
зуботехнічних робіт
6000 грн

063-993-23-34

Продам піч Ceramicmaster E-1000 
(VOP, Болгарія) для випалу 
кераміки 21890 грн

066-109-65-54

Продам зуботехнічний 
мікроскоп MANTIS
17000 грн

063-993-23-34

Продам вібростолик 
зуботехнічний RENFERT
5400 грн

063-993-23-34

Продам зуботехнічну піч 
VARIO PRESS 300
45000 грн

096-646-15-40

Продам зуботехнічні 
артикулятори GIRRBACH
10000 грн

095-939-66-40

Продам піскоструминний апарат 
для обробки зуботехнічного 
литва 10000 грн

095-939-66-40

Продам зуботехнічний 
піскоструминний апарат BEGO 
KOROSTAR 4400 грн

097-114-74-94
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Продам CAD/CAM Sirona InLab в 
комплекті зі сканером ІНЕОС пк 
inlab 3.88 132000 грн

097-114-74-94
Продам захисні бокси для 
зуботехнічної лабораторії
650 грн

063-993-23-34

продам ● Зуботехнічне обладнання б/в

Тел.: (044) 507-23-65, 529-10-12, 331-37-21  
Моб. (050) 327-99-32
email: dentacom777@gmail.com
www.denta.com.ua

WOW™
Self Ligation Ceramic Bracket

Свідоцтво про державну реєстрацію №11029/2011 від 04.11.2011 р

Perfect Clear™
Sapphire Bracket

ОртОдОнтия HUBIT (Korea)

Продам слиновідсмоктувач ABC-04 SK з 
керамічною чашею-плювальницею. 
Стан робочий 1300 грн

097-704-89-32

Продається стоматологічна 
установка FIMET
25000 грн

050-383-14-71
Продам під'ємне крісло 
стоматолога "Ксема-03" з новою 
обивкою 1500 грн

097-704-89-32

продам ● Стоматологічне обладнання б/в

продам ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам дентальний рентген-апарат 
Gendeх Oralix AC 2001 р.в. Відмінний 
стан, працював мало. 10500 грн

097-909-39-05

Продам портативну 
стоматологічну приставку. 
В роботі була 1 рік 1500 грн

063-198-15-03

Продам повний комплект 
обладнання для стоматологічного 
кабінету 170000 грн

067-802-19-50

Продам установку 
стоматологічну Antos-Рroteo 
2001 р.в. 16000 грн

067-271-01-40

Продам портативну турбіну NSK 
(без води та світла - датчик тиску, 
педаль, вихід на М4) 1200 грн

066-867-17-40

наша стоматологическая лаборатория «Uadent» г. Киев - это коллек-
тив профессионалов, которые уже более 19 лет занимаются любимым 
делом и дарят людям, посредством своих работ, лучезарные улыбки. 

наши техники - это дипломированные специалисты, которые посто-
янно работают над повышением своего профессионального уровня, 
осваивают новые материалы, технологии и оборудование. регулярно 
посещают специализированные курсы, семинары, как в Украине, так и 
за рубежом. результат этого - высокое качество, которое по достоин-
ству оценили более 73 различных стоматологических клиник не только 
города Киева, но и  других регионов Украины. 

Стоматологическая лаборатория «Uadent» рада предложить Вам свои 
услуги по изготовлению всех видов зубных протезов, в том числе:        
металлокерамики, пресс-керамики, бюгельных, нейлоновых, ацетало-
вых протезов; работы на имплантах; вкладки различных конструкций; 
безметалловую керамику на основе оксида циркония и т.д.

Все работы выполняются на новейшем оборудовании и из современных 
высококачественных материалов известных стоматологических брендов.

г. Киев, ул. Российская, 64, 
тел. (044) 225 28 45, 
моб. (067) 444 17 34

e-mail: zircon@i.ua  
www.zircon.com.ua

«Zircon CaD/CaM» это новый уровень качества и сервиса 
в стоматологии, который по достоинству оценили более  

73 стоматологических клиник, кабинетов г. Киева и Украины.
Обращайтесь. Мы всегда будем Вам рады.

«Zircon CaD/CaM» - это современный фрезерный центр, это 
цифровые, инновационные технологии и немецкое качество  
в стоматологии по доступным ценам уже сегодня. 

Фрезеровка оксида циркония любой сложности.

Все работы в нашем центре выполняются на новейшем 
оборудовании  компании «Laserdenta» и из современных, 
высококачественных материалов фирмы ‘VITa’.

7



8

продам ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам лампу фотополімерну 
Heraeus в ідеальному стані
4300 грн

095-810-21-26

Продам стоматологічну 
установку фірми Galit 2003 р.в. 
в ідеальному стані 25000 грн

067-380-07-55

Продам дві стоматологічні 
установки Foshion FG22 2004 р.в.
10000 грн

097-905-88-67

Продам дентальний компресор 
з осушувачем повітря Fiac
9000 грн

050-370-36-50

Продам неробочу рентгенівську 
установку Image X System (настінне 
кріплення) на запчастини 3000 грн

067-271-01-40

Продам стоматологічну 
установку Takada Belmont у 
відмінному стані 8000 грн

050-370-36-50

Продам установку стоматологічну 
ANTOS EOLO. Робоча,  
в хорошому стані 6000 грн

067-750-56-83

Продам стоматологічний 
автоклав ГК-6 в робочому стані
1500 грн

050-370-36-50

Продам стоматологічну 
приставку 2012 р.в. Знаходиться 
в Харкові 1900 грн

066-908-56-91

У зв'язку з закриттям стоматклініки 
продається установка Simens у 
відмінному стані 32500 грн

099-051-37-40

www.satva.com.ua
office@satva.com.ua

ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль,  
вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,

тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

Tangor 
12LакЦІЯ

При покупці  
стоматологічної установки  
CARE 22U (верхня подача) 

або CARE 22D (нижня подача) 
автоклав у подарунок!

9
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РЕНТГЕНОВСКОЕ   ОБОРУдОВаНиЕ

ANDY

www.dservice.com.ua
095 6942276, 096 4125966

ENDO

Компресори
безмаслянi 
малошумнi 

 зроблено в україні

 сертифікат укрсепро

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

продам ● Стоматологічне обладнання б/в
Продається б/в обладнання: стомат. 
установка CARAVEL, столик PANOK, 
компресор XIRADENT 12000 грн

098-580-74-84

Продам б/в апарат EMS Air Flow S1 
в доброму стані з Німеччини
5400 грн

095-810-21-26

Продам бинокуляри 3.5X-420. 
Стан нових, в упаковці, майже не 
використовувалися 600 грн

093-863-31-16

Продам б/в проявник дентальних 
рентген-знимків (Німеччина) 
в хорошому стані 4500 грн

095-810-21-26

Продам б/в  
стоматологічне крісло
6000 грн

099-027-35-10

Продам б/в компресор 
стоматологічний безмасляний 
Fiaс Compact 6000 грн

099-027-35-10

Продам б/в стоматологічну 
установку в робочому стані
17000 грн

097-750-95-90

Продам стоматологічні 
установки б/в з Європи
5000 грн

067-782-69-99

Продам стоматологічну установку 
GRANUM 6830. Нижня подача. 
Можлива доставка та монтаж 7500 грн

050-622-55-16

Продам дентальний компресор 
Slovadent б/в. Стан відмінний
4000 грн

050-808-61-99
11
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Скачай беСплатно приложение

через Сайт

www.royal.co.ua

(044) 362-78-86
(050) 404-06-86

Киев

полтава
(0532) 615-893
(096) 201-46-87
(063) 693-14-97

Продам стоматологічну 
установку Kavo Estetik
12000 грн

067-943-80-44

Продам б/в сухожарову шафу. 
Стан робочий
1200 грн

095-810-21-26

Продам три стоматологічні 
установки: Unik 5, OMS Spidi 2, 
ANTOS 40000 грн

050-512-31-95

Продам стоматологічну 
установку ЮС-5M
3200 грн

067-943-80-44

Продам б/в дентальний 
мікроскоп 3D Medical Syst.
40000 грн

097-504-87-57

Продам портативний рентген-
апарат. В роботі був 1 рік
3000 грн

097-886-51-00

продам ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам автоклав Lisa 517 W&H. 
2008 р.в. Клас В 17 л., стан 
відмінний 19000 грн

050-597-74-95

Продам стоматологічну 
установку CHIRANA ERGOSTAR-90SU 
б/в  34000 грн

067-802-19-50

Продам б/в скалер у відмінному 
стані. Виставковий варіант 
з Німеччини  10400 грн

095-810-21-26

Продам б/в стул рентгенівский. 
Експлуатувався тільки в 
Німеччині 3300 грн

095-810-21-26
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За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»,
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711 
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38, факс: (0352) 43-04-03 
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

При куПівлі автоклаву  Мелаг Євроклав 23 вС+ або  

ДиСтилятор Мелаг  або  Пакувальна Машинка 

ONE техногаз

тел.: 0935514695, 0973125759 (Дмитрий), 0931054603 (Михаил)
МедТехМаркет, Пушкинская 5 кв. 7, угол Спасской

w w w.med-tech-market .com.ua

МедТехМаркет
Зуботехническое оборудование, инструментарий, 

расходные материалы для зуботехнических 
лабораторий известных марок по доступным ценам.

- 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

продам ● Стоматологічне обладнання б/в
У зв'яку з закриттям стоматологічної 
кліники продається установка 
Simens б/в 32500 грн

099-051-37-40

Продам стоматологічну 
установку Olsen (Бразилія), 2004 
р.в. + стільчик лікаря 8000 грн

050-973-60-78

Продам б/в eндомотор Dentsply ATR 
Tecnika (Італія) для всіх типів механічних 
ендоінструментів 5500 грн

068-148-49-19

Продам стоматологічну 
установку Siemens (Sirona AC) 
8000 грн

098-766-59-95

Продається стоматологічна 
установка Chirana Primadent 
28000 грн

063-208-12-30

Продам компресор 
стоматологічний 
6000 грн

099-027-35-10

Продам ендонаконечник NSK 64:1 
(Японія). В роботі був півроку 
1500 грн

063-198-15-03

Продам б/в ротор для промивання 
та змащення стоматологічних 
наконечників 2700 грн

095-810-21-26

Продам під'ємне крісло 
стоматолога КСЕМ-03 з новою 
обивкою 1500 грн

097-704-89-32

Продам слиновідсмоктувач ABC-04SK 
з керамічною чашею-плювальницею, 
робочий стан 1500 грн

097-704-89-32
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Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

03113 г. Киев, Проспект Победы, 80/57
факс: (044) 456-51-85, 
тел: +38 067-240-06-07
www.kmizmarket.ru

оборудование и комплектующие, полный спектр инструментария 
для стоматологов и зубных техников

СтОматОЛОгИчЕСкОЕ ОБОРуДОВаНИЕ

Боры ТвЕрДоСПЛавНыЕ

ДИСКИ аЛМаЗНыЕ

фрЕЗы ТвЕрДоСПЛавНыЕИгЛы хИрУргИчЕСКИЕ

- ПУЛьПоэКСТраКТоры
- КаНаЛоНаПоЛНИТЕЛИ
- КаНаЛораСшИрИТЕЛИ
- ИгЛы КорНЕвыЕ

аЛМаЗНыЕ 
гоЛовКИ

Бор ТвЕрДоСПЛавНый

МИКроМоТорНыЕ НаКоНЕчНИКИ 
И МИКроМоТоры

НаКоНЕчНИКИ ДЛя рУКавНых БорМашИН

микромотор пневматический 
ММП 20-01 (М4, в2)

наконечник прямой
НПМ 40-02

НЗТМ-40 
для зуботехнических работ

НУПМ 40 
кнопочная и поворотная фиксация бора, 
водное охлаждение

ТУрБИННыЕ НаКоНЕчНИКИ

НСТф-300 (М4, в2) 
фрикционная фиксация бора

НП-30а

НСТксв 
с роторной групой Sirona

НСТБф-300 (M4, B2) 
повышенной мощности

НСТ1К-300 
кнопочный с керамическими подшипниками

НУ-30

НЗК0-02 (M4, B2) 
скейлер

НУП 30-М 
угловой наконечник

НЗТ-30
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м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В, 01001, Україна
Тел. (044) 234-43-00 
www.ipst.com.ua

Нові технології! 
Нові можливості! 
Оптимальне співвідношення 
ціни та якості!

Стоматологічна установка SKEMA –  
це останнє слово в галузі виробництва 
стоматологічних установок: новий рівень 
якості, функціональності, гігієнічної 
безпеки та неперевершеного дизайну!

Зробіть крок до майбутнього вже сьогодні 
з новою стоматологічною установкою SKEMA!!!

 Модуль з турбіною SILENT POWER SILVER 2L (400 000 об./хв.)
 Модуль з мікромотором HANDY POWER (40 000 об./хв.)
 Модуль з пустером INOX 3F
 Робоча лампа VENUS (22 500 лк)
 Стоматологічне крісло Castellini N.S.
 Підголовник з подвійною артикуляцією
 Обивка з подушкою для підголовника з подвійною 
артикуляцією
 Багатофункціональний блок ножного управління  
з важелем та джойстиком
 Стандартна поворотна чаша плювальниці
 Система автономної подачі (S.S.S)
 Столик асистента на плечі з подвійним з’єднанням
 Одинична система відсмоктування мокрого типу 
(слиновідсмоктувач + фільтр, пилосос + фільтр)

Базова комплектація установки Skema 5

 Швидка повертальна право-ліва версія для при-
стосування до індивідуальної зручності користувача
 Автостерилізація вищого класу з викори-
станням стерильних розчинів, дезінфекція 
водних магістралей високого рівня
 Нова конструкція важелів інструментів – 
відсутність натяжіння
 Нова ергономічна конструкція крісла, 
електромеханічний привід

Контрольна панель
На секції з кольоровим  
TFT-дисплеєм представлені чіткі зо-
браження, що дозволяє здійснювати 
інтуїтивне управління стоматологіч-
ною установкою

Безшумні турбіни Silent Power
Безшумний комфорт бездоганної 
роботи. Шум від нових турбін Silent 
Power менший за шум від звичайних 
турбін.
- 350 000/400 000 об./хв.
- 2/4 точкова система спрею: високо-
ефективне охолодження з окремими 
соплами для води та повітря

Venus LED
Робоча лампа зі світлодіодом з низьким 
споживанням електроенергії та великим 
терміном експлуатації.
- Максимальна сила світла 50,000 Лк
- Колірна температура 5,000 К
- Сенсорне ввімкнення та налаштування

ціна від 100 000 грн
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наконечники  
Piezosteril 6/Piezolight 6
Універсальні багатофунк-
ціональні ультразвукові 
наконечники зручні  для 
використання в гігієні, ен-
додонтії  та пародонтології
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Радиовизиограф

067-306-28-13
044-209-28-17

Проводная цифровая 
cистема обработки 
рентгеновских изображений, 
которая воспроизводит 
качественные 
диагностические 
изображения наивысшего 
разрешения.

СПЕЦИаЛьНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

067-306-28-13
044-209-28-17

- Генератор света

- Тройной спрей

- Усиленная 
ортопедическая 
головка

- LED

цена: 1199 грн
спрей для смазки в подарок

Стоматологический
наконечник

+

067-306-28-13
044-209-28-17 цена: 1990 грн

Дистиллятор 

Производит 4 литра 
дистиллированной воды 
за 5-6 часов работы 
(приблизительно 0,7 л/час)

тел./факс: 044-501-12-31
тел. 050-315-41-54,     095-627-33-27
www.dentalinfo.kiev.ua        ifl@voliacable.com

Приглашаем Вас посетить научно-практический семинар по ортопедии на стоматологических  
имплантатах в Израиле. В программу поездки входят два лекционных дня, посещение завода и офиса 
Alpha-Bio tEc. Также включены: перелет, проживание в 4+-х звездочном отеле Тель-Авиве на побере-
жье Средиземного моря, торжественный ужин, экскурсии по Христианским святыням Иеруссалима,  
в Древний город Акко, Кейсарию, Хайфу, посещение Бахайских садов, тоннеля Тамплиеров.

КРАТКАя ПРОгРАммА СемИНАРА (подробная версия на сайте www.dentalinfo.kiev.ua):

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

1. Введение: сохранить зуб или удалить? Начальный этап планирования комплексного плана лечения.
2. Методики получения оттисков в имплантологии.
3. Регистрация прикуса в имплантологии.
4. Силиконовые индексы. Показания. Методики получения силиконовых индексов.
5. Моделировка каркасов на имплантатах. Каркас цементируемой конструкции на имплантатах  более 3-х единиц.
6. Пайка металлических каркасов на имплантатах. Предъявляемые требования к последней.
7. Дополнительная регистрация соотношения челюстей и высоты прикуса на металлических каркасах.
8. Оттиск  pi-cup с каркасами. Цель. Показания. Оттискные материалы
9. Примерка конструкций на имплантатах на этапе Biskvit. Эстетический, фонетический и функциональный анализ 
конструкции на имплантатах.
10. Классификация и терминология несъемных и съемных конструкций на имплантатах. Несъемные и съемные 
ортопедические конструкции 1,2,3,4,5-го классов.
11. Этапы планирования протезирования на имплантатах: Диагностические модели. Анализ в артикуляторе.
12. Обоснование и критерии выбора несъемного или съемного протезирования на имплантатах.
13. Принципы цементируемого несъемного протезирования на имплантатах.
Сравнительный анализ стандартных и индивидуальных абатментов. UCLA абатмент.
14. Методики формирование профиля прорезывания (emergence profile):
15. Принципы прикручиваемого несъемного протезирования на имплантатах.
16. Клинико-лабораторные этапы изготовления цементируемых и прикручиваемых конструкций на имплантатах.
17. Алгоритм последовательного планирования тотальных генерализовонных  конструкций на имплантатах. 
18. Последовательный протокол и алгоритм действий после второго этапа обнажения имплантатов.
19. Планирование ортопедических конструкций опирающихся на имплантаты на нижней челюсти.
20. Анализ планирования ортопедических конструкций, опирающихся на имплантаты на верхней челюсти.
21. Клинико-лабораторные этапы съемного протезирования на имплантатах.
22. Влияние формы и соотношения зубных дуг на выбор вида конструкции.
23. Анализ и биомеханика соединения имплантатов и естественных зубов. 
24. Планирование временных конструкций на имплантатах. Стратегически важные зубы на этапах имплантации.
25. Планирование и обоснование окклюзии ортопедических конструкций, опирающихся на имплантаты.
26. Критерии успешного протезирования на имплантатах.

Dr. Rami BalabanovskiyРами Балабановский

По вопросам условий и стоимости участия обращайтесь к организаторам: 
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20 - 26 мая 2013 г.Приглашаем Вас посетить семинар по ортопедии:
Критерии успеха съемного и несъемного протезирования на имплантатах

Семинар содержит подробное изложение и демонстрацию клинических и зуботехнических этапов  
протезирования с опорой на имплантаты. Семинар рассчитан на ортопедов и стоматологов общей практики.

Количество мест ограничено!

Продам компресор YJ для стоматоло-
гічної установки. Стан майже новий + 
шумопоглинаюча шафа 6000 грн

050-440-22-82

Продам стоматологічні апарати 
PENTAMIX 2
2600 грн

063-993-23-34

продам ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам світильник для 
стоматологічного кабінету. 6-ламп, в 
доброму робочому стані 2800 грн

067-965-52-48

Продам апекслокатор дЕЛЬТа 
450 грн

097-267-51-77

Продам фотополімерну лампу 
для стоматологічних композитів
550 грн

063-746-85-18

Продам фізіодиспенсер для 
імплантології та хирургічної 
стоматології 5000 грн

095-366-67-67

Продам шафу для дентального 
компресора та столик Панмед 
2500 грн

063-102-07-87

Продам фотополімерну лампу 
аstralis-5 (австрія) 
700 грн

097-267-51-77

Продам ендомотор C-Smart1 
з апекслокатором в робочому 
стані  2500 грн

099-505-06-40

Продам установку Chiradent 654 C1 з 
кріслом. Куплена після реставрації, не 
використовувалася.  4500 грн

066-254-06-13

067-306-28-13
044-209-28-17 цена: 990 грн

фотополимерная лампа
- Беспроводная
- Светодиодная
- Три режима: 
        плавный старт,          
        пульсирующий,  
        обычный
- Мощность: 5 Вт
- Цвет: серый, черный
- Литиевая батарея
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 Моделювання:   
кв, мк - 50 грн.

Перша одиниця безкоштовно!

 Відливка:   
кв, мк -10-22 грн.
Київ, область, Україна 

(044) 38-38-532
Кур’єр, якість, швидкість

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

Новые! 

уникальные! 

Высококачественные!

З-х слойные акриловые зубы 

Acry Lux V

48 грн. за планку

 Эстетически 
привлекательные

 Высокопрочные

 Огромный выбор 
цветов и размеров

Зуботехнічна лабораторія 
пропонує всі види робіт для 
ортопедичної стоматології

068-126-51-80

Пропоную виготовлення 
високоякісного зуботехнічного 
литва, без пор та балансування

067-776-29-93

Послуги зубного техніка

097-690-10-90

Послуги зубного техніка

098-901-26-02

Зубопротезна лабораторія пропонує 
виготовлення прозорих бюгелів 
з напівжорсткого нейлону 

097-510-06-10

послуги зуботехнічних лабораторій

Продам установку стоматологічну 
Olsen 2007 р.в. Стан добрий 
7500 грн

067-772-83-71

Продам стоматологічну 
установку A-dec 
10000 грн

067-721-83-63

Продам б/в апарат PENTAMIX 2 
для змішування стоматологічних 
матеріалів  2600 грн

095-939-66-40

У зв'яку з закриттям продаються 
меблі для кабінета лікаря-
стоматолога 3500 грн

099-051-37-40

У зв'яку з закриттям стоматологічного 
кабинету продаю б/в стойку 
адміністратора 3500 грн

099-051-37-40

Продам дентальний рентген-
апарат GNATUS Timex 70C 
9000 грн

095-603-30-71

Продам стоматологічну 
приставку б/в 2012 р.в. 
1900 грн

066-908-56-91

Продам настільний принтер для сухого 
термографічного друку рентген-плівки 
DryStar 5300 50000 грн

093-868-24-88

Продам сужаровий стерилізатор 
"Вітязь" ШСТ ГП-40-410
4000 грн

063-198-15-03

Продам установку 
стоматологічну KaVo
15000 грн

0512-44-09-38

Продається стоматологічне 
крісло (Словаччина)
4000 грн

050-383-14-71

Продам шумопоглинаючу шафу 
для дентального компресора
500 грн

050-469-10-71

Продам ортопантомограф 
Morita IC-5
163000 грн

063-223-68-30

продам ● Стоматологічне обладнання б/впродам ● Стоматологічне обладнання б/в

продам ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну 
установку Chirana б/в. Торг 
12000 грн

096-757-83-93

Продається стоматологічна 
установка A-DEC CASCADE 
RADIUS б/в 18000 грн

098-717-80-94

Продам стоматологічну 
установку GRANUM BRAVO. Стан 
нової  17000 грн

050-518-21-31

Продам стоматологічну 
установку Castrllini б/в 
8000 грн

098-717-80-94

Продам повністю реставровані 
стоматологічні установки Praktik K 
и Praktik D з кріслом S1E 10900 грн

050-301-29-10

Продам обтуратор для гарячої 
гутаперчі System B. б/в 
72000 грн

050-574-43-96

Продається стоматустановка 
Ritter Contact б/в
32000 грн

099-051-37-40

Продам стоматологічний 
мікромоторний наконечник Са 
1:10 (Bien Air)     5250 грн

050-437-21-90

Продам стоматологічну 
установку Wandong WD6232-E
19000 грн

063-198-15-03

Продам обладнання для 
стоматології: установка аntos 3 + 
рентген + автоклав 12500 грн

066-617-58-57

Продам стоматологічну 
установку Chirana Ergostar 
5000 грн

098-766-59-95

Продам панорамний рентген 
Morita IC-5, 2008 р.в. Зробив 
лише 1000 знімків 163000 грн

063-223-68-30
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тел: 099-299-01-64
      097-925-23-84
e-mail: stoma-5@mail.ru

WWW.PRIDEN.COM.UA

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ИНСТРУМЕНТОВ!

Ортодонтические микроимпланты

Наборы файлов для обработки каналов

FKG (Швейцария)

Bio Materials (Корея)

скидка

50-70%

Компания ОЛИМПЕКС

г. Киев, ул. Отто Шмидта, 26-Б

050-335-82-37            044-593-77-89
vgorbatko@ukr.net        www.olimpex.com.ua

Продам власний стоматологічний 
кабінет в м. Тернопіль за адресою 
пр-т Злуки 975000 грн

067-977-67-20

Продам діючу стоматологію з двома 
робочими кабінетами + приймальня. 
Є все необхідне для роботи 820000 грн

067-387-35-56

Повна реставрація стоматологічних 
крісел. Захист обивки крісла від 
пошкодження

095-837-03-88
Виготовлення сепараторів до 
вакуумних помп. Без електроніки, з 
електронним контролем наповнення

050-634-88-55
Перетяжка будь-яких стоматологічних 
м'яких меблів. Широкий вибір кольорів. 
Быстро, якісно, недорого

050-634-88-55

сервіс

Продам діючий стоматологічний 
кабінет в елітному районі Євпаторії
1040000 грн

050-580-58-10

Продам стоматологічну клініку 
повністю оснащену новим 
обладнанням в Києві 400000 грн

097-405-64-68

нерухомістЬ для стоматологіЇ  ● Продаж

ательЄ «МототеХ» 
пропонує професійну перетяжку 
стоматологічних крісел  
з дотриманням ергономіки.   
У роботі використовується 
спеціальний сертифікований 
матеріал, розроблений для 
виробництва медичних меблів.

тел. 067-315-31-83
            095-697-65-15

Здамо в оренду робоче місце для 
зубного техніка з усім необхідним 
обладнанням в м. Києві 2200 грн

097-919-52-02

Здам в оренду стоматологічний 
кабінет в центрі Києва 
330 грн

097-405-64-68

нерухомістЬ для стоматологіЇ  ● Оренда
Оренда стоматологічного кабінету
250 грн

050-358-95-96

Здам в оренду робоче місце 
стоматолога в Києві
80 грн

098-005-22-00

Здам в оренду зуботехнічну 
лабораторію в престижному районі 
Львова 400 грн

067-354-41-42

робота в стоматологіЇ  ● Вакансії
У стоматологічну клініку (м. Київ) потрібні 
лікарі-стоматологи-терапевти. Стаж 
роботи - не менше 3 років, без урахування 
інтернатури!

067-394-31-32

У зуботехнічну лабораторію 
потрібен зубний технік. 
досвід роботи обов'язковий

067-776-29-93

У стоматологічну клініку в центрі 
міста потрібна медсестра. 
Графік роботи позмінний

057-755-46-66

У сучасну приватну стоматологію 
Киева потрібні: лікар-стоматолог-
терапевт, медсестра-асистент 
стоматолога, рентген-лаборант

044-517-27-87

На роботу у стоматологічну клініку  
м. Боярка потрібна медсестра.  
Робота позмінна

096-09-777-05

Зуботехнічна лабораторія пропонує 
виготовлення усіх видів робіт для 
ортопедичної стоматології

068-126-51-80

Послуги зубного техніка

098-901-26-02

потріБні спеціалісти:
 стоматолог-терапевт

 стоматолог загального прийому
 зубний технік

067-950-97-45
м. Київ, Олег Дмитрович

Зуботехнічна лабораторія 
пропонує широкий спектр 
послуг. Працюємо без вихідних

099-190-70-74

Зубной техник-кераміст, дР 10 
років. Зубні протези якісно та 
вчасно

066-823-19-93

послуги зуботехнічних лабораторій

послуги зуботехнічних лабораторій

Пропоную послуги зубного 
техніка, всі види робіт. 
Львів і Львівська обл.

097-232-70-51

Роботи з прес-кераміки, циркон 
(CAD/CAM). Всі роботи виконані 
масою IVOCLAR

097-528-90-78

Послуги зубного техніка

097-177-62-11
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Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

 Тел.: 057-773-27-01
095-36-11-902, 097-36-07-942
email:galoshmat@mail.ru

55 ПАР

ПРОСтОтА
НАДЕЖНОСтЬ

КАРтРиДЖНАя СиСтЕМА зАПРАвКи

ХаРиЗМа, г. Киев, ул. Мостицкая, 9
тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02
www.harizma.com.ua

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

Made in USA

 Комфорт при ношении!

 Увеличение: X2.5, X4, X6

 Полный вес 56 грамм!

анонси подій ● для стоматологів

з 26-4-2013 по 27-4-2013
Лікування гіпертонусу 
жувальних м'язів

050-149-60-04

6-5-2013
Високоестетичне протезування 
на дентальних імплантантах

050-769-06-05 

17-5-2013
Безкоштовний семінар: досягнення в 
стерилизації та профилактиці інфекцій

044-285-70-74

з 17-5-2013 по 18-5-2013
Практичний курс алека ароніна по 
роботі з керамічною масою Noritake

044-285-41-21

за погодженням
Кераміка - створення та 
відновлення

067-341-56-03

за погодженням
Використання CAD-CAM  
в стоматології на прикладі системи 
ZENO (WIELAND) 

067-341-56-03

за погодженням
IPS e.max - сама надійна система безметало-
вої кераміки на сьогодняшній день

067-341-56-03

за погодженням
Техніка литва

032-260-14-64

за погодженням
Виготовлення
металокерамічного протезу 

032-260-14-64

анонси подій ● для зубних техніків анонси подій ● для зубних техніків

аКЦіЇ ● для стоматологів

При купівлі стоматустановки 
Diplomat DA-110A стоматологічне 
крісло Ajax у подарунок 45100 грн

044-498-21-15

NSK Surgic Pro OPT за акційною 
ціною від офіційного ділера NSK 
в Україні  28400 грн

050-416-95-41

Стоматологічна лазерна установка 
FONALaser за супер ціною
44000 грн

044-456-28-01

Специальні пропозиції на 
продукцію компанії Sirona
90800 грн

0562-38-85-38

10% знижка:  
портативний рентген REXTAR  
+ радіовізіограф AnySensor Vatech

067-312-22-63

акція на турбіни Fona 8080L зі 
світлом, в комплекті з швидкоз'ємним 
перехідником Fona 8090L 5250 грн

050-486-11-53

Краща ціна для стоматологів від SIRONA: 
рентген Heliodent Plus з візіографом 
XIOS Plus USB лише 67500 грн

097-445-66-73

При купівлі від 10 уп. нікель-
титанових інструментів К3 
отримайте 2 уп. у подарунок 280 грн

096-651-49-33

Стоматологічний діодний лазер Photon 
3W (Канада) з сенсорним управлінням 
за супер ціною 29990 грн

066-109-65-54

акційний продаж скейлерів з 
підсвіткою 
3455 грн

067-721-36-48

до повного гарнітуру акрилових зубів 
Vertex контейнер для зберігання 
протезу у подарунок 314 грн

095-907-94-14

аКЦіЇ ● для зубних техніків

Специальні пропозиції на сплави 
компанії ARGEN 
1300 грн

067-622-10-05

При купівлі печей Programat набори 
кераміки або навчальні курси у 
подарунок від 43990 грн

0562-38-85-38

Спеціальна пропозиція на 
дентальний портативний рентген
17450 грн

098-043-54-91

акція на дезінфекційні серветки  
EZ s-WIPE EZMEDIX. При купівлі 4-х  
рулонів контейнер у подарунок 580 грн

044-501-60-80 

Наконечник з генератором  
ТХ-164 тепер у новій комплектації. 
Безкоштовна доставка 1570 грн

099-299-01-64

Супер знижка на кюретки 
італійського виробництва! - 40%
110 грн

067-242-59-55

Стоматологічний комп'ютерний 
томограф VOLUX 9 GENORAY (Корея) 
за акційною ціною 600000 грн

050-335-82-37

аКЦіЇ ● для стоматологів

аКЦіЇ ● для стоматологів

Бормашина безколекторна + мікро-
двигун для щелепно-лицьової хірургії + 
наконечник у подарунок 9880 грн

050-404-06-86
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з 7-9-2013 по 8-9-2013
Підтримка здоров'я та 
функциональності жувальної системи

067-546-24-21

з 24-5-2013 по 25-5-2013
иніціальна та и шинотерапія 
в стоматології

057-367-92-47

25-5-2013
Знечулення в дитячій стоматології 
- загальне та місцеве

067-341-56-03

18-5-2013 
Від ендодонтії до реставрації. Частина 1. 
Мінімально-інвазивна концепція

067-542-62-02

з 25-5-2013 по 26-5-2013
Цілісний підхід в лікуванні 
стоматологічного пацієнта

044-570-52-12

анонси подій ● для стоматологів

з 17-5-2013 по 18-5-2013 
Презентація та майстер-клас по 
системі COMPONEER

044-285-70-74

з 17-5-2013 по 18-5-2013 
Сучасні технології в 
ендодонтичному лікуванні

095-611-74-73

з 17-5-2013 по 18-5-2013
Стоматологія дитячого віку

067-986-52-01

з 17-5-2013 по 18-5-2013
Системний підхід до лікування 
захворювань пародонту

057-756-66-63

з 18-5-2013 по 19-5-2013
Ортодонтична клініка: від маркетингу 
до реалізації лікування

067-546-24-21  
29
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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.navistom.net, 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: navistom@navistom.net
Наклад-7000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 05.04.2013. 
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. 

098-221-64-13, 097-816-20-75, 093-660-44-17, 044-573-97-73

Разрешение конфликтных ситуаций. 
Виды конфликтов, причины  
и способы разрешения.

Организатор: Навигатор Стоматологии.                                               Стоимость участия: 1500 грн.

СеМиНар-ТреНиНГ:

Виктор Мозговой
- кандидат психологических наук;

- доцент кафедры экономики 
Черниговского института 
информации, бизнеса и права;

- тренер-преподаватель 
Всеукраинского института 
клиентцентрированной и 
экспериентальной терапии.

Необходимо признать, что конфликт – это существующая реальность, 
с которой мы все сталкиваемся на протяжении всей своей жизни. 
Можно окунуться в него с головой, утешая на миг свою гордыню  
и разрушая навсегда человеческие отношения. а можно искать 
выход, переживая, даже заблуждаясь в своих поисках и стать 
зрелым, мудрым и духовно сильным.

С уважением, Виктор Мозговой

1 июня 2013, Киев

Конфликт – разрушение или развитие?

WWW.DENTIST.UA
Ко н су л ьта ц І Ї  сто м ато л о г І в 

ONLINE

Щомісяця понад 55 000* пацієнтів 
знаходять у нас відповіді

на свої питання

*Google Analytics




