
.com

5/2016 044-573-97-73 СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ

   «Компанія ДЕНТЕК ЛТД» тел.: 044-498-28-51 www.dentek.com.ua

050-739-15-15

с. 30

044-290-70-80
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

Made
in Germany

UADENT

www.uadent.kiev.ua
044-290-70-80
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом 440 грн

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Умови акці ї  
клубної  картки  
на сайті  
www.z i rcon.com.ua

ЗУБОТЕХНІЧНА 
Л АБОРАТОРІЯ

Відкрийте всі переваги  
CAD/CAM центру компанії

+38 032 295 55 62 
+38 067 672 99 98

79060, м. Львiв
вул. Княгинi Ольги, 99

www.connect-implants.com
info@connect-implants.com

(044) 501-12-31
(099) 628-28-31

www.dentalinfo.kiev.ua

За умови купівлі продукції Alpha-Bio TEC на 5500 у.о. 
Оплата в грн за регулярною вартістю

Фізіодиспенсер  
у подарунок!

Економія 52% 

Офіційний дистриб'ютор в Україні

Високоякісний та недорогий    
      стоматологічний  
             інструментарій з Білорусі

+38 (061) 233-75-99
+38 (061) 270-08-88

www.dentaldepo.com.ua
Весь асортимент 

на складі

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ



КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине
01001, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

Наш дилер: ПП Квадро-М
43025, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Шопена, 10, оф. 2
тел.: +38 (0332) 76-62-67, 
         +38 (0332) 72-62-67, 
         +38 (050) 517-85-48, 
факс: +38 (0332) 72-48-23www.stomatservice.com

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

  SIRONA INTEGO
Качество, на которое  
                можно положиться

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!

Природные реставрации?  
 Легко!

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный  
микрогибридный композит (Microglass® II).
Charisma Classic создан на основе матрицы BIS-GMA и 
содержит приблизительно 61% неорганического напол-
нителя по объему и размером частиц 0,005 –10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• предварительно полимеризованный наполнитель  
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов  
   (по Г. В. Блэку)
• Прямые композитные виниры
• Коррекция формы зубы (т. е. диастема,  
   врожденные дефекты зубов и т. п.)
• Шинирование зубов, ослабленных травмой  
   или периодонтитом
• Реставрация молочных зубов
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответ-
ствующей системой адгезии)  
Charisma Classic показывает идеальную цветовую адапта-
цию благодаря эффекту матрицы Microglass® II.  Благодаря 
своей кремообразной консистенции, позволяет легко и 
быстро моделировать, полируется до зеркального блеска.

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит,  
состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA и содержит  
приблизительно 59% наполнителя по объему с частицами  
размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• высокодисперсный диоксид кремния 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Classic

Charisma® Smart

Супер скидка до 50%
ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® Master 700 Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® 250

Air-Flow Master 
Piezon®
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• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Універсальний піскоструминний апарат з циркуляцією 
піску для грубої обробки і одним бачком для дбайливої 
обробки абразивами дрібних фракцій.  Ціна: 7000 грн.

095-620-08-51

Продам розколірку VITA 3D-Master.  
У роботі не використовувалася - стан відмінний!

073-045-35-34

Продам повний набір керамічної маси CARMEN (Японія). 
Сумісна з будь-якою німецької масою та металом, навіть 
золотом, синтетика! 50 банок по 15 грам. Символічна ціна.

050-951-27-56

Продам потужний з/т тример для обрізання гіпсу. Алюмі-
нієвий корпус. Електроклапан для регуляції подачі води. 
Бакелітовий абразивний диск. Ціна: 10 000 грн.

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

Продам скальпель зуботехнічний для роботи з кера-
мічною масою. У комплект входить ручка та шість лез. 
Доставка «Новою Поштою». Ціна: 150 грн.

066-666-55-50

Продаю зуботехнічний мікромотор SAEYANG МАРА-
ФОН (Півд. Корея). 35.000 об./хв. Також в наявності на-
конечники без блока живлення. Ціна: 4 300 грн.

067-676-11-19

Продам олівці хімічні виробництва СРСР  
для зуботехнічних робіт. Ціна: 60 грн.

050-701-80-56, 097-734-89-31

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання НОВЕ

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. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 13.05.2016.

Продається новий фізіодиспенсер фірми 
С-SAILOR з наконечником.  
У використанні не був. Ціна: 37 500 грн.

097-904-08-31 

Продам цифрову ванну для очистки інструментів  
(потужна чортяка). 

067-676-11-19

Акції від компанії Dental Group: Артифрин-Здоров'я Форте 4% 
(1: 100 000) в карпулах 50 шт - 377 грн, рукавички від 89 грн, 
турбіна TE-95 RM LED + Alegra - 3780 грн, у/з мийка - 1680 грн

066-442-42-50 

Продається б/в фрезерний верстат Roland DWX 50  
зі штатним комп'ютером і ПО Sum3D.  
У вартість входить навчання!

050-351-12-61,  050-351-12-61

Продається піч з помпою ТЕРМОДЕНТ Т-05 
(ПРОГРЕТ) в ідеальному стані. Загальний час 
роботи не більше 150 годин.

066-388-95-57

Практично нова піч для випалу та пресування всіх 
видів керамік ProFire PRESS DeguDent. Зроблено  
10-20 робіт. Ідеальний стан! Без торгу! Ціна: 11 700 грн.

098-320-18-00 

Продам пічку VARIO PRESS 300 для пресування та ви-
палу кераміки. Піч в ідеальному стані, мало викорис-
товувалась в роботі. Ціна: 170 000 грн. 

067-391-61-21 

Продам б/в фотополімеризатор ортопедичний  
GC LABOLIGHТ + STEPLIGHT. Стан нового. Резервне збе-
рігання. В роботі не був. Ціна: 77 500 грн.

067-507-17-94 

Продам зуботехнічну ливарню ZUBLER.
У комплекті: муфель, міксер, піскоструй і т.д.
Працювала для себе. Стан на 4+.

096-875-51-12

Піч для випалу кераміки ТЕРМОДЕНТ-4, 2010 р.в.  
У відмінному стані. Можливий торг. Ціна: 32 000 грн.

063-057-40-40 

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Під 25 і 22 катриджи.  
Розігрів кювети.

Матеріал для початкової роботи: 
вага 14 кг, висота 500 мм,  

ширина 250х160 мм. Ціна: 21 750 грн.

095-620-08-51, 068-162-88-12

ПРОДАМ АВТОМАТИЧНИЙ 
ПНЕВМОПРЕС ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ 

ТЕРМОПЛАСТІВ

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання НОВЕ

АКЦІЯ на візіограф RVG 6100  CARESTREAM 
DENTAL. ЦІНА ЗНИЖЕНА НА 400 € . 
Монтаж, навчання, гарантія, сервіс. 

                                           044-233-20-54, 067-272-33-11

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання НОВЕ

Safe + Mask

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Продам б/в робочий дентальний рентген-апарат 
INTRA виробництва фірми PLANMECA. 

050-654-18-06 

Продам стоматологічну установку 
AL 398 AA виробництва FOSHAN 
ANLE (Китай).

                                          097-742-30-83

6

головки для  
обработки нейлона
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

А также  
воскотопки  

и электрошпатели 

от 30 грн

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

1570 грн

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

780 грн

www.dentabutic.com.ua

(044) 233-07-20
(067) 465-17-37

Компания 
MARORESKU

www.dentpro.com.ua098-98-515-98

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку  
CASTELLINI-FIRMA в гарному робочому стані. 
Всі подробиці по тел. Івано-Франківська обл.

050-654-18-06 

Продам б/в крісло ГРАНУМ (Китай). Експлуатація 2,5 р.: блок асист., 
верхня подача п’яти інструментів (пістолет в/п, два пневмовиходи, 
вихід на мікромотор, у/з LED скейлер Woodpacker).

093-568-15-51 

Продається стоматологічна установка KaVo 
1050 б/в. Установка ідеально відреставрована,  
стан нової. Ціна: 63 000 грн.

063-789-00-84 

P.R.F. центрифуга ISR85IT (Israimplant, Ізраїль)  
з комплектом пробірок 100 шт., штативом 3 шт.,  
комплектом забору крові та пробірками 28 шт. 

044-501-12-31 

Дентальний мікроскоп ZEISS OPMI 1-FC. Гарантія 6 міс. Загальна 
кратність збільшення від 4-x до 25-ти. Фокусна відстань f = 200 мм. 
Бінокуляр лікаря з регуляцією нахилу 45 градусів. Галоген 100 Вт.

067-888-15-55 

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

www.vashepravo.org.ua
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 89, офис 6

(044) 331-11-20
(066) 317-40-80
(068) 272-06-38

К СВЕДЕНИЮ ЛИЦЕНЗИАТОВ! 
ЗАМЕНА БЛАНКА ЛИЦЕНЗИИ!
В связи со сменой наименования 
города или улицы лицензиату 
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В МОЗ 
Украины пакет документов на 
внесение данных изменений в 
лицензионный реестр

Консультации:

Майже новий термопрес ORTO-STAR  
(Півд. Америка) для виготовлення  
нейлонових протезів. Автомат. Гарантія.

                                           097-063-31-13

Продається піч для випалу кераміки MULTIMAT C 
(Dentsply) в комплекті з вакуумним насосом.
Ціна: 60 000 грн.

050-469-96-91

Продам піч IVOCLAR PROGRAMAT P 90 для випалу 
кераміки в комплекті з вакуумною помпою.  
Ціна: 41 500 грн.

097-263-85-55

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

DWX-50, Б/У
17 000 $ 

+ комп, ПО и обучение! 

050-351-12-61

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Б/в установка SYSTEMATICA 1052 Гаражний 
варіант. Можливий продаж ще однїєї уста-
новки (на запчастини). Ціна 15 000 грн.

                                          067-208-59-19

Продам виставковий зразок установки R-Dent (Чехія, Хірана). 
Пустер, м/м, шланг на турбіну, слиновідсмоктувач, негатоскоп, 
галогеновий освітлювач, компресор, система чистої води. 

044-501-12-31 

Продам ендомотор SKYSEA (2 в 1). 
Був у роботі декілька разів.  
Замовлявся через сайт eBay.  ЦІна: 4000 грн.

067-351-67-61 

Продам стомат. томограф PLANMECA 3D 
PROMAX. Апарат в ідеальному стані, рік випуску 
2014. Гарантія на апарат 6 місяців. ТОРГ.

068-558-12-63 

Продам мобільну медичну тумбу фірми HANSEN (Швеція). 
Суцільний метал. Колір бірюзовий. В роботі не була.
Ціна: 6500 грн.

067-409-40-10, 050-187-66-55

Продається робоча стомат. установка ULTRADENT. Крісло пере-
шивалось у жовтні. Турбіна зі світлом та без світла, м/м KAVO, 
пустер, інжекторний слиновідсмоктувач, світильник FARO.

050-602-98-87

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продам практично новий ендомотор DENTSPLY. 

096-875-51-12

Нова стомат. установка DIPLOMAT CONSUL DC 170  
з кріслом DIPLOMAT DM 20. 2012 р. в., мотор SN11J-06. Вбу-
дована ф/п лампа, скелер з платою живлення.

097-428-52-40 

У зв'язку з покупкою нових установок,  продам б/в 
стоматологічне крісло THOMAS в робочому стані.  
Можливий торг.

050-333-07-49 

В зуботехнічній лабораторії міста Кривий Ріг 
здаються в оренду місця керамістам і фахівцям 
із знімного протезування. Ціна договірна.

096-216-76-43 

Запрошуємо менеджера з продажу в сфері стоматології 
(матеріали, обладнання, імплантанти). ДР. Англійська. 
До 35 років. Робота в будь-якому регіоні України.

050-634-30-41,  067-968-45-72

Зуботехнічна лабораторія «ЕФЕКТ» (Київ, метро «Шулявська») 
запрошує на роботу досвідченого кераміста. Дружній колектив, 
комфортні умови роботи, гідна зарплата. Деталі при спілкуванні.

093-880-73-99, 067-321-77-14

Стоматологічній клініці «Медеко» (Київ) на посаду 
асистента стоматолога потрібна медична сестра  
(освіта середня спеціальна). Повна зайнятість. 

044-259-91-93, 093-34-94-541 

В приватну стоматологічну клініку міста Києва  
потрібен лікар-терапевт загального прийому.  
Досвід роботи від 3-х років. 

097-911-63-68 

Терміново потрібен стоматолог на загальний прийом. Повна або 
часткова зайнятість. ДР від 1-2 років. Кабінет за межами Києва  
(40 хв. від метро «Видубичі»), проїзд оплачується. З/П договірна.

067-935-82-87

Потрібен асистент стоматолога/медсестра.  
Клініка розташована в Печерському р-ні Києва.  
Графік 2/2, з 9:00 до 20:00, вс - вихідний. 

098-660-63-39

Запрошую на роботу зубного техніка 
без шкідливих звичок. 

096-328-25-67 

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

В КЛІНІКУ СУЧАСНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ ПОТРІБНІ  

ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ  
ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

(заробітна плата 40-50%), 
м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

Продається б/в стоматологічна 
установка SIRONA SPIRIT S2.

                                           097-742-30-83
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З/т лабораторія DENTALPARTNER запрошує до співпраці. Всі види 
зубних протезів будь-якої складності. ДР більше 12 років. Наші ціни 
приємно здивують. Кур'єр по Києву, відправка "Новою Поштою".

073-045-35-34, 068-931-82-86

Ремонтуємо: установки, автоклави, сухожари, компресори, на-
конечники, скалери, апекслокатори, фізіодіспенсери, апарати 
VECTOR, тощо. Монтаж і демонтаж.  www.vkdental.com.ua

044-337-37-38, 050-659-23-03 

Пошиття на замовлення знімних чохлів  
для стоматологічних установок - 3000 грн.
Перетяжка стоматологічних крісел - 2600 грн.

050-634-88-55 

Зуботехнічна лабораторія VIKTORIA (Київ). Виготовлення М/К 
від 300 грн (Noritake, Duсeram KISS, Ivoсlar). Знімне: акрил - 
700 грн, нейлон - 900 грн, бюгель - 1500 грн, ацитал - 1500 грн.

067-969-82-88

Ремонт і відновлення картриджів стоматологічних на-
конечників. Заміна підшипників, відновлення геоме-
трії битих наконечників. Київ, вул. Чигоріна, 49.

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

Заточка кюрет аппаратом LM RONDO PLUS. 
Київ, станція метро «Осокорки». Вартість 45 грн/шт. 

044-570-97-77 

Професійний ремонт стоматологічних наконечни-
ків виробництва W&H, KaVo, NSK, SIRONA, BIEN-AIR.  
Оперативно, якісно, з гарантією.

050-380-52-53 

ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматоло-
гічні наконечники, мікромотори, скалери, фотополі-
мерні лампи. Звертайтеся! Спробуємо допомогти!

044-572-57-44, 067-501-17-54

СЕРВІС / РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

044-331-01-50  |  067-321-77-14

М/К – від 350 грн
М/К на імплантатах – від 500 грн
Циркон – від 1100 грн
Інжекція (для техніків) – 350 грн

Відправка «Новою Поштою»Кур'єр по Києву 

г. Киев, ул. Щорса, 44 Б
Тел.: +38 (099) 104 58 39
        +38 (068) 921 06 51

k-optimus@ukr.net

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ
АБАТМЕНТ

ОКСИД ЦИРКОНИЯ
625 грн

 Оптимальная цена
 Оптимальные сроки
 Высокое качество

Суббота – 
рабочий день

КАРКАС425 грн

Качественные услуги 
зуботехнической 
лаборатории!

Коронка М/К 
400 грн.

Коронка  
на оксиде циркония 
1100 грн.

Бюгельный протез 
1400 грн.

+38 (068) 931-82-86
+38 (073) 045-35-34

Повний спектр зуботехнічних робіт (все, крім ортодонтії). 
Тільки Київ! 

067-745-63-00

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Дівчина-технік шукає стоматолога для виготов-
лення м/к конструкцій. Київ. 

096-261-56-26

ФЦ «К-ОПТИМУС» (Київ) виготовляє тимчасові 
пластмасові коронки тривалого носіння. 
Тимчасова пластмасова коронка - 150 грн!

099-104-58-39

Сервіс та ремонт стомат. обладнання (установки, 
стерилізатори, ендоприлади, рентгени, з/т облад-
нання).  Продаж запчастин. Перетяжка крісел.

050-143-11-81

Пресовка нейлонів зубних протезів (для техніків).
350 грн. Вчасно та якісно. Кур’єр по Києву.
Відправляємо «Новою Поштою» по Україні.

093-880-73-99

Ремонт літій-іоних акумуляторів  
до фотополимерізаторів Elipar, Dr,'s Light, 
BlueDent, Bluephase, PenСure.

050-520-72-87

Зубний технік з Одеси запрошує до співпраці.  
Виготовлення м/к конструкцій (IVOCLAR INLINE), знімні 
протези (акрил). Якість і терміни гарантую.

097-279-06-74, 099-557-84-19

З/т лабораторія DENTIUM пропонує виготовлення 
якісних зубних протезів. Усі види з/т робіт.  
Детальніше на сайті www.dentium.in.ua.

093-016-71-89 

Виготовляємо всі види знімних зубних протезів. Металевий бюгель 
- 1300 гр. Ацеталовий бюгель - 1200 гр. Нейлон - 1000 гр. Акриловий 
протез - 600 гр. Терміни за домовленістю. Якість гарантуємо!

097-265-07-44

Послуги по ремонту та лазерній заточці інструменту (кюре-
ти, скейлери, екскаватори, елеватори и пр.) на німецькому  
професійному обладнанні (Харьків, метро «Научна»).

066-440-81-65

Пропоную виконання М/К незнімних конструк-
цій. Якість, естетику гарантую. Кераміка IPS InLine.  
Д/Р 19 років. Ціни від 500 грн.

096-202-92-97

Ремонт, сервіс, модернізація різного стоматологічного 
обладнання.  Монтаж, демонтаж. Виконуємо роботи по 
всій Україні. Приїзд по Києву на протязі двох годин.

050-312-36-60, 044-223-44-98

Акція!  
ТОП-оголошення з NaviStom.com 

публікуємо в соцмережах і в журналі 
безкоштовно з 01.06 до 31.08.2016

067-460-86-78

SPRINT DENTAL UKRAINE  
г. Харьков, ул. Зерновая, 6/200

  
Официальный  дилер
предлагает систему 
дентальных имплантатов

Условия сотрудничества:
1. При покупке любого имплантата от 1 шт.  хирур-

гический набор сдается в аренду БЕСПЛАТНО!

2. Беспроцентная отсрочка платежа сроком  
на 6 месяцев при покупке от 30 имплантатов  
+ хирургический набор В ПОДАРОК!

(067) 968 45 72,  (050) 634 30 41
www.schuetz-dental.de ukraine@sprint-dental.company

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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4 червня 2016 | м. Львів  
«Євроготель», вул.Тершаківців 6А, конференц-зал

 ОДНОДЕННИЙ СЕМІНАР ПОЧАТОК О 9:00

«Помилки та ускладнення в імплантації та  
в протезуванні на імплантах. Вибір ортопедичних 
конструкцій та методики зняття відбитків»

Телефони для довідок

Лектор - доктор медичних наук, професор Мушеєв 
Ілля Ур`євич, член міжнародної асоціації лікарів-
стоматологів, ведучий хірург-імплантолог Ізраїля, 
Німеччини, Росії, 30 років досвіду в імплантології, 
практикуючий лікар, який працює з будь-якими 
складними клінічними випадками.

Засновник методу одномоментного навантаження 
на імплантати. Автор багатьох патентів в області 
стоматології. Для системи GREEN IMPLANT проф. 
Мушеєвим в 2010 році подано 11 патентів. Також ним 
розроблені нові методики протезування на імплантатах.

Автор праці по імплантології для спеціалістів, що 
працюють з дентальними імплантатами, стоматологів 
усіх напрямків, викладачів вищих навчальних 
закладів «Практична дентальна імплантологія» (2008).  
А також більш 150 друкованих наукових робіт. 

Попередня реєстрація  
на сторінці:

доктор медичних наук, професор 

 Мушеєв І. У .

для лікарів – 1200 грн     
для студентів – 600 грн

Вартість одноденного семінару:

+38 (032) 235-29-60
+38 (093) 139-61-46

+38 (067) 419-28-10
+38 (050) 072-59-10

GREEN IMPLANT UKRAINE
www.a-dent.com.ua

067-244-35-42

WALSER MATRIZEN
набор 10 матриц – 250 €
набор 18 матриц – 350 €
набор 25 матриц – 450 €

матрица на замену – 15 €

Портфоліо стоматолога. Інтер'єрна, 3D панорама та 
екстер'єрна професійна фотозйомка. Створення фоторекла-
ми стомат. клініки для соціальних мереж, сайтів та журналів.

063-239-06-58

Картини маслом в стоматологічній тематиці. Готові сюжети  
і роботи на замовлення. Відмінна прикраса для інтер'єру кліні-
ки або подарунок для стоматолога. www dental-group.com.ua.

067-336-23-23 

КТ зубів в Києві на Позняках. Томограф PHT-6500 
(Vatech, Корея). З 8.00 до 21.00, без вих., вул. 
Ахматової, 14-А, «Люмі-Дент», www.lumident.kiev.ua.

044-383-22-88, 044-572-00-08

ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

ПОСЛУГИ ДЛЯ СТОМАТКЛІНІК ● Різне

Здається в оренду позмінно стомат. крісло в окремому 
кабінеті діючої клініки. Є все для повноцінної роботи. 
Оплата за домовленністю. Київ, Оболонська набережна. 

097-060-82-82

Всі види рентгенологічного дослідження зубів  
в стоматологічному центрі «ВЕНЕЦІЯ». Наша адреса:  
Київ, вул. Голосіївська, 13.

044-220-46-29

Здається просторий кабінет під стоматологію. Свіжий ремонт.  
1-й поверх, два входи, система вентилювання, кондиціонер. Сте-
рилізаційна, хол, два санвузли. Без обладнання. Можливі варіанти.

097-837-31-72

Здам повністю або частково обладнаний стомат. кабінет  
на два крісла. Фасадний вхід! Київ, метро «Академміс-
течко», вул. Булаховського, 5.

067-271-01-40

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

НАКОНЕЧНИКОВ

+38-050-622-55-16
+38-098-44-888-63
w w w . l u m s . c o m . u a

Здам стомат. кабінет (Київ) по вул. Бориспільська. 
Зручна транспортна розв'язка. Ліцензія, адміністра-
тор, стерилізація, ф/п лампа, скелер, візіограф.

067-441-67-99 

Cтомат. кабінет в р-ні Солом'янської площі в Києві. 
Оренда позмінно. Вартість 390 грн/зміна (6 годин). 
Погодинно 220 грн/год (мін. час 3 год).

068-322-14-91

Здам в оренду приміщення під зуботехнічну 
лабораторію. Окрема споруда 60 м. кв.  
Знаходиться на Контрактовій площі у Києві. 

050-083-50-91

Здам в оренду робоче місце стоматолога в центрі  
Запоріжжя. Стомат. установка, рентген, терапевтичне 
обладнання. Для роботи все є. Ціна договірна.

097-247-19-44 

ЗДАМ В ОРЕНДУ ЗУБОТЕХНІЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ

067-958-08-05 (Ліана)

ЗДАМ В ОРЕНДУ 
ОБЛАДНАНИЙ 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 
КАБІНЕТ НА ТЕРИТОРІЇ 

СТОМАТПОЛІКЛІНІКИ В КИЄВІ 

- Поруч кабінети рентгенодіагностики 
(КТ, ортознімки, з/т лабораторія) 

- Ціна договірна

Здається в оренду окремий кабінет в новій 
стоматологічній клініці на Севастопольській 
площі у Києві. Вартість - 500 грн/зміна. 
097-911-63-68 

Здаю в оренду кабінет в новій клініці в центрі Києва.  
Нове обладнання, фасадне приміщення, зручні під'їзні 
шляхи. Є все необхідне для роботи, в т.ч. рентген-знімки.

098-220-05-05

Здам в оренду окремий кабінет в клініці. Київ, р-н ЖК 
«Паркове місто». Установка, стілець, столик лікаря, 
шкафчик для матеріалів, скалер, лотки. 6 годин - 450 грн. 

093-193-66-81

Пропоную в оренду обладнаний кабінет на два крісла в Терно-
полі, вул. Київська, 2.  Італійські установки OMS, рентген-апарат, 
Панмед, автоклав та ін. Ліцензія та медсестра. 100 грн/зміна. 

093-855-99-44 

Здам в оренду кабінет в центрі Києва (метро Палац Україна, офіс-
на будівля). Дентальний і панорамний рентгени, томограф 3D.  
Послуги адміністратора і стерилізація входять у вартість.

067-401-36-05

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

Здається стомат. крісло в приватній клініці в Одесі по 
вул. Середньофонтанська, 19-В. В наявності рентген, 
ліцензія, все обладнання. Нова установка!

050-392-39-61

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

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

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ  АПЕКС-ЛОКАТОР?

50
 гр

н
че

ре
з 

V
is

a/
M

as
te

rC
ar

d
 а

бо
 П

ри
ва

т
24

 і 
м

и 
оп

уб
лі

ку
єм

о 
йо

го
 в

 н
аш

ом
у 

ж
ур

на
лі

 і 
на

 с
ай

т
і

Ро
зм

іс
т

іт
ь 
ог

ол
ош

ен
ня

 н
а 

ZO
O

BL
E.

C
O

M
.U

A
, с

пл
ат

іт
ь 



Рентген (Italy)

 Физиодиспенсер (Japan)

Визиограф (USA)

АКЦИЯ

г. Киев, ул. Нижний Вал, 15, офис 201
044-592-21-21, 099-444-02-55, 050-380-0-380
www.tsdental.com.ua    info.kiev@tsdental.com.ua

ПОКУПАЙТЕ У ИМПОРТЕРА!

ЛУЧШИЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ   «ТС  ДЕНТАЛ»

АРЕНДА НАБОРАБЕСПЛАТНО

НОВЫЙ ЛИДЕР В СРЕДНЕМ КЛАССЕ

3150 $

от 6700 $

Cистема коротких имплантатов (USA)

SINCE

1985
SIMPLE. PREDICTABLE. PROFITABLE.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР КОМПАНИИ FONA В УКРАИНЕ

Приобретая оборудование FONA у нас, 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

ПОЗВОНИ И УЗНАЙ ПОДРОБНОСТИ!

 ) Оборудование производства 2016 года

 ) Самую низкую стоимость в Украине

 ) Все оборудование в наличии на складе в Киеве

 ) Качественный сервис во всех регионах Украины

 ) БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ в Милан на завод FONA ITALY

Ваш персональный бренд-менеджер FONA

099-444-02-55

FONA 2000L



Майбутнє поряд з нами...

БІЛЬШИЙ ОБСЯГ КІСТКИ,
там де необхідно

ЗМЕНШЕННЯ КОМПРЕСIЇ  
НА КОРТИКАЛЬНУ ПЛАСТИНКУ

КОНІЧНЕ З’ЄДНАННЯ

УНІКАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВИПАДКАХ 

 З ДЕФІЦИТОМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

 Оплата у гривнях по курсу.

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 310-67-95, (050) 416-95-41, 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
oleg@ukrmed-dental.com, www.ukrmed-dental.com

2800
 
$

від 2500 $АВТОКЛАВ,  
КЛАС В, 18 и 23 л

ПАКУВАЛЬНА 
МАШИНА 
KDF-500

280 $

АКВАДИСТИЛЯТОР 
KDZ-4000

190 $
Ціни дійсні при змаовленні до 20.06.16





Компания Альфа-Био ТЕК представляет НОВЫЙ ТОНКИЙ ИМПЛАНТАТ  
С КОНУСНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ для узких альвеолярных гребней и ограничен-
ных протетических и хирургических пространств. Новый имплантат эргономи-
чен в использовании и обеспечивает долгосрочный функциональный результат.

Преимущества
  Идеальный баланс между коническим соединением имплантат - абатмент 

и высокой механической прочностью крестального модуля имплантата.
  Высокая первичная стабильность.
  Показан для непосредственной имплантации и немедленной нагрузки.
  Подлинное переключение протетической платформы 0.35 мм.

www.alpha-bio.net (044) 501-12-31
(099) 628-28-31

 

61058, Украина, 
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
info@med-technika.comwww.med-technika.com



Официальный дистрибьютор компании FONA в Украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, (050) 351-69-63, (050) 445-42-05
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

Система верхней  
или нижней подачи 
инструментов  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � Система клапанов «Baustein» 
(Sirona, Germany) на всех 
установках нового поколения!!!

 � Единый переключатель подачи 
воды, воздуха и питания

 � Мягкая обивка кресла (опция )

Цены действительны при заказе до 20.06.2016. 
 Оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 3500

цена

от   $ 6800

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

Новейшие разработки FONA s.r.o.
(концерн SIRONA)



www.dlux.biz

(057) 756-8-000
(095) 056-056-9
(067) 119-119-8

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 5000 наименований)

2.	Возможность сделать заказ по телефонам 
057-756-8-000, 095-056-056-9, 067-119-119-8

3.	При заказе до 12.00 часов – отправка  
товара сегодня, при заказе после 12.00 
часов – отправка на следующий день  
(суббота, воскресенье – выходной)

4.	Гибкие условия доставки при заказе от 1000 грн

5.	Наложенный платеж

6.	Наличие сервисного центра, осуществля-
ющего гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

У НАС ВСЁ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ



www.all-dent.com.ua

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click

www.al l-dent.com.ua

www.all-dent.com.ua

(073) 466 9308
(063) 439 9459

Прием заказов,  

консультации:

*Оплата в гривнах

Сделано в Юж. Корее

CВОБОДНЫЙ ВЫБОР 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

ЕДИНАЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

ДВЕ КОНУСНЫЕ  
ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ 

PLATFORM 
SWITCHING

КОНУСНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ  
11 ГРАДУСОВ
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При покупке имплантатов 
набор IS FULL KIT

В ПОДАРОК

Дентальные имплантаты  
NeoBiotech

55 $
и 68 $

Сделано в Юж. Корее

Ортопедия 
совместима 
со всеми 
КОРЕЙСКИМИ 
имплантатами!

14 $40 $

0 о
140 $

Костная 
ловушка

180 $

80 $

Титановая 
мембрана

Объективный способ 
измерения стабильности  
дентальных имплантатов

999 €
MADE IN SWEDEN

2500 €

Ostell ISQ

В нашем магазине Вы также найдете продукцию 
таких всемирно известных брендов

22 $

15
 о и 2

5
 о

48 $ 7 $

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, пр-т Победы, 61/2 
044-503-33-24,  
067-447-16-32

WWW. LHBDENT.COM.UA
LHBMAG@UKR.NET

Цвет BL( Блич )

Акриловые зубы



SWITZERLAND

Офіційний представник компанії TRATE AG в Україні | 050 739-1515 | info@yamamoto.com.ua

комплект імплантатів, супраструктур та інструментів 
для успішного початку роботи з системою ROOTT

15 імплантатів RoottForm
з конусним з’єднанням

15 абатментів

5 трансферів 
для закритої ложки

5 трансферних 
ковпачків

15 формувачів ясен 15 трансферів
для відкритої ложки

Хірургічний набір
TRR-mini

Система імплантатів 
ROOTT розроблена та 
виготовляється в компанії 
TRATE AG (Швейцарія). 

ВикористовуючіВикористовуючі величез-
ний досвід тисяч 
імплантологів з усього 
світу та відповідаючи на їх 
запити щодо дизайну 
імплантату та протетики, 
хірургічних та ортопедич-
них протоколів - система 
ROOTT увібрала в себе всі 
найсучасніші розробки.

Але наша головна 
відмінність та перевага - 
це якість! Точність виго-
товлення та чистота 
поверхні стануть запору-
кою успуху лікування 
Ваших пацієнтів.

оплата в грн. по курсу

двоетапна система з конічним з’єднанням

Система     і м п л а н т а т і в 
ROOTT розроблена та 
виготовляється в компанії 
TRATE AG (Швейцарія).

Використовуючи величезний 
досвід тисяч імплантологів з 
усього світу та відповідаючи 
на їх запити щодо дизайну 
імплантату та протетики, 
хірургічних та ортопедичних 
протоколів – система 
ROOTT увібрала в себе всі 
найсучасніші розробки.

Але наша головна відмінність 
та перевага – це якість! 
Точність виготовлення та 
чистота поверхні стануть 
запорукою успіху лікування 
Ваших пацієнтів.

Офіційний представник компанії TRATE AG в Україні
050 739-1515 | roott@yamamoto.com.ua

комплект імплантатів, супраструктур та інструментів
для успішного початку роботи з системою ROOTT

Кількість  
комплектів  
обмежена!

30




