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ОгОлОшення Акції АнОнси  пОдій 

mail@vitaplant.pro
www.vitaplant.pro

Імплантати 
від 220 грн.
Трансфер  
+ аналог 
50 грн.

044-331-61-39        
050-264-67-37     
www.osstell.com.ua

с. 13

Офіційно в Україні!

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

Новий імплантат 
з конічним з'єднанням від MIS

ТОВ "Техно-Дент", м. Київ, вул. Братиславська, 5
тел.: (044) 227-82-90, (067) 605-03-57
         (044) 227-62-90, (093) 911-62-34

www.techno-dent.kiev.ua

інжекція нейлону, ацеталу   від 200 грн.

виготовлення бюгельних протезів 
з ацеталу   850 грн.

виготовлення протезів з нейлону 
(deflex, vertex, flexite)   900 грн.

преС-кераМіка e.MAX    від 280 грн.

м. Івано-Франківськ: 2-3 березня, 2013
заслужений лікар Україіни, 
к.м.н. Павло Куц

Лектор: тел. (044) 501-12-31, (050) 315-41-54, (050) 602-07-51
ifl@voliacable.com       www.dentalinfo.kiev.ua

СучаСнІ техноЛогІї 
СтоматоЛогІчної ІмПЛантацІї

Запрошуємо відвідати 
теоретичний курс та майстер-клас



киевский инженерный центр

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:

3

ORTHOPHOS XG 3D
 Универсальный рентген-аппарат  для цифровой пано-
рамной рентгенографии и томографии 3D.
 Благодаря функции объемной томографии аппарат иде-
ально комбинирует 3D и 2D режимы рентгеновской съемки.
 Автоматическая адаптация панорамного среза, боль-
шой выбор специальных программ  для индивидуаль-
ных настроек  с адаптацией к анатомии  и к клиническо-
му показанию.
 Цветной сенсорный экран показывает пользователю все 
возможности и помогает ему с помощью четких изображе-
ний и подсказок управлять аппаратом.

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

от 93 000 грн

от 700 000 грн
Piezon® master 600 miniMaster Air-Flow® handy 2+ Air-Flow® handy Perio

20 000 грн 12 500 грн 9 000 грн 10 000 грн

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

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

30 000 грн 40 000 грн 35 000 грн 43 000 грн

цены
от 
     21 000  

          
       грн
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050-322-65-68 (Микола Васильович)

Продам дВІ 
б/В стоматологІчнІ 
устаноВки 

Sirona C8
Ціна: 32 000 грн
за кожну установку

Продам ● Зуботехнічне обладнання б/в
продам б/в тример з німеччини 
для зуботехнічних робіт
3700 грн

067-208-16-19

продам піч для випалу 
металокераміки Vita Vacumat 40
24000 грн

066-551-28-66

продам сужаровий стерилізатор 
"вітязь" ШСт гп-40-410
4000 грн

063-198-15-03

продам тример б/в для 
зуботехнічних робіт
2500 грн

095-497-59-96

продам воскотопку зуботехнічну 
Renfert Hotty без регулювання 
температури 550 грн

095-271-11-22

продам установку 
стоматологічну KaVo
15000 грн

0512-44-09-38

продається стоматологічне 
крісло (Словаччина)
4000 грн

050-383-14-71

продам піскоструминний апарат 
Sweden&Martina на 3 танки
2400 грн

096-692-04-32

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

066-617-58-57

продам стоматологічну 
установку Wandong WD6232-E
19000 грн

063-198-15-03

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/в

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

(057) 759-51-29  |  (097) 00-99-44-7  |  (066) 681-38-38

stomtrade.com.ua

Большой ассортимент 
нового и Б/у оБорудования

Установка Azimut 300В 
+ электромикромотор 
+ монтаж от 25920 грн.

Автоклавы б/у 
в ассортименте

от 4320 грн.

Вакуумные помпы б/у
в ассортименте

от 2700 грн.
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тел: 099-299-01-64
      097-925-23-84
e-mail: stoma-5@mail.ru

WWW.PRIDEN.COM.uA

Зуботехническое б/у оборудование иЗ Германии

099-438-44-30, 099-438-44-30,
044-564-64-00

в доброму стані. 
Три пневмовиходи, пістолет 
"вода-повітря", 
два слиновідсмоктувачі. 
Установка знаходиться в Києві. 
Ціна: 8000 грн

Продається  б/в  
стоматологІчна устаноВка 
GnatuS (Бразилия) 

здамо в оренду робоче місце для 
зубного техніка з усім необхідним 
обладнанням в м. києві 2200 грн

097-919-52-02

неруХомІстЬ длЯ стоматологІЇ  ● Оренда

послуги зубного техніка

097-177-62-11

потрібен асистент лікаря-
стоматолога

044-383-32-47

послуги по виготовленню 
зуботехнічних робіт різної 
сладності

068-126-51-80

Послуги ЗуботеХнІчниХ лабораторІй

робота В стоматологІЇ  ● Вакансії

       Запрошуємо 
до співпраці самостійних, ініціативних, працьовитих. 

Вигідні та перспективні умови оплати.

тел.: 050-311-51-23,       050-330-21-86



8

03680, украина, г. киев, ул. машиностроительная, 44
тел./ факс: +38 (044) 247-41-06,  тел:+38 (044) 383-07-23, 383-07-75
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ №1 В ГЕРМАНИИ

9

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

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

нивкиМ

УРА!

067-958-08-05 (Ліана)

Здам В оренду 
обладнаний 

стоматологІчний 
кабІнет на територІЇ 

стоматПолІклІнІки В києВІ 
- Поруч кабінети рентгендіагностики 

(КТ, ортознімки). 
- Можливість офіційного 

працевлаштування.
- Ціна договірна.

Спеціальна пропозиція на 
Piezotome Solo Led до Дня 
стоматолога 48618 грн

044-234-43-00

Стоматологічна лазерная 
установка FONALaser по супер ціні
44000 грн

044-456-28-01

Специальні пропозиції на 
продукцію компанії Sirona
90800 грн

0562-38-85-38

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

095-907-94-14
при купівлі печей Programat набори 
кераміки або навчальні курси у 
подарунок від 43999 грн

0562-38-85-38

вартість будь-якого імплантату 
ICX-Templant (німеччина) всього
656 грн

066-806-25-55

вбудована система фіброоптики 
за найкращою ціною!
1599 грн

097-925-23-84

10% знижка: портативний рентген 
REXTAR (REXTAR LCD) + радіовізіограф 
AnySensor Vatech 1599 грн

067-312-22-63

акЦІЇ ● для стоматологів

акЦІЇ ● для зубних техніків

докладно за тел:
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терміново Потрібні:
 стоматолог-терапевт

 стоматолог загального прийому

067-950-97-45
м. Київ, Олег Дмитрович

 зуботехнический фрезер 
AMANN Girrbach AF 350 
28000 грн.
 зуботехническая печь 
Ivoclar PROGRAMAT X1 
18000 грн.
 установка индукционная 
GALLONI Fussus 72 
12000 грн. и другое

Продажа зуботехнического 
оборудования б/у

- 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

акЦІЇ ● для стоматологів

остеопластичний матеріал на 
основі костного колагену за 
спеціальною ціною 288 грн

050-404-06-86

Стоматологічний діодний лазер 
Claros Pico (Elexxion, німеччина) 
за акційною ціною 49990 грн

044-247-41-06

Супер ціна на комплект: візіограф XIOS 
PLuS uSB + по SIDEXIS XG (безліміт) + 
русифікатор 39990 грн

032-297-63-65

акційна ціна на стоматологічні 
турбінні наконечники Fona 
(німеччина) 1456 грн

050-486-11-53

Спеціальна ціна на 
багатофункціональний апарат 
EMS 28400 грн

044-278-41-10

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

050-416-95-41

акційний продаж інтраоральних 
камер для стоматології 
від 1100 грн

067-721-36-48

Спеціальна ціна на цифровой 
панорамний рентген-апарат з функцією 
кт Orthophos XG 3D 674100 грн

0562-38-85-38

при купівлі стомат. установки 
Diplomat DA-110A стоматологічне 
крісло Ajax у подарунок 45100 грн

044-498-21-15

розпродаж ендодонтичних 
інструментів компанії FKG 
(Швейцарія) зі знижкою -50%

050-335-82-37
11
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наконечники турбінні і кутові 
з генератором 
і без генератора, 
підшипники керамічні,  
картріджі

ТОВ  "ТерноДент" 
Україна, 46023, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, кім. 21
Тел/факс (0352) 51-24-39, моб. 38 (050) 084-27-80

www.ternodent.com.ua

 автоклави 
BES-22L-B-LED, BES-17L-B-LED, 
BES-15L-B-LED, клас B
 стоматустановки  
EASE-01, EASE-02

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

в  центрі міста алчевськ  
луганської області Продається 

стоматологічний бізнес
Підприємство  має  статуc  юридичної  особи,  нежилий  

фонд, ліцензія, оренда землі, база даних пацієнтів, повна 
комплектація обладнанням.

099-550-48-58, 
099-438-44-30, 044-564-64-00

анонси ПодІй ● для зубних техніків

з 17-5-2013 по 18-5-2013
практичний курс алека ароніна 
по роботі з керамікою Noritake

044-285-41-21

з 20-3-2013 по 22-3-2013
Система металокераміки IPS 
inLine: одна маса - три технології

067-632-53-56

з 26-3-2013 по 29-3-2013
IPS e.max - сама надійна система 
безметалової кераміки

067-632-53-56

з 4-4-2013 по 5-4-2013
безметалова кераміка. 
Мікропротезування

067-632-53-56

з 2-3-2013 по 3-3-2013
VITA VMK MASTER: легкий шлях 
до успіху. професійний рівень.

067-340-44-94

ОбъЕКТИВный СпОСОб ИзМЕРЕнИя 
СТАбИльнОСТИ ИМплАнТАТОВ

быстро, удобно и 
достоверно

Официально в Украине!

Три причины, почему Вам необходим Osstell ISQ

Osstell ISQ
Прибор для измерения стабильности
имплантатов и оценки степени их 
остеоинтеграции

1 2 3Оптимальное 
решение о 
нагрузке

Бесконтактная и неинвазивная техника 
измерений помогает получить точные данные 
о стабильности. Процедура измерения 
занимает не более 243 секунд. Практика 
показывает, что пациенты воспринимают 
данный способ весьма спокойно.

1. Штифт SmartPeg вставляется 
в имплантат и вручную 
закручивается по резьбе до 
конечной фиксации без особых 
усилий (446 Н/см).  
Штифты предназначены для 
одноразового использования.

2. Штифт SmartPeg активируется 
магнитным импульсом от измерительного 
зонда и оказыват воздействие 
электромагнитным полем на имплантат и 
окружающую кость. Техника выполнения 
является бесконтактной.

3. Результаты ответного 
сигнала отображаются 
на дисплее аппарата 
в виде значения 
ISQ - Коэффициента 
Стабильности Имплантата 
(КСИ) в диапазоне от 1 
до 100 единиц. Чем выше 
значение, тем больше 
стабильность фиксации.

+38 (044) 331-61-39 
+38 (050) 264-67-37

osstell@osstell.com.ua

Свидетельство о регистрации МОЗ №12244/2012 от 14.12.2012

Всегда в наличии полный комплект 
аксессуаров и запчастей!
Возможность покупки в рассрочку!

Своевременное 
предупреждение  
об осложнениях

Гарантия 
качественной 
работы

Made in Sweden

13
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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)

Официальный дилер компании FONA в Украине ООО "МЕДТЕХиНВЕСТ", г. запорожье 

тел.: 061-701-59-71, 050-486-11-53, 098-043-54-91    www.medtorg.org

*Все цены указаны в гривнах и актуальны на момент публикации

Компания FONA рада объявить о расширении нашего ассортимента
высокоскоростными наконечниками FONA! Мы предлагаем все, что
Вам необходимо. Это высокое качество турбин с керамическими
подшипниками, c фиксированным или быстрым соединением
Click&Go, со стандартной или мини головкой, со светом и без него.

www.fonadental.com
линейка турбин
Fona теперь
в украине!

топ класс с максимальной 
мощностью
8080 предоставит Вам макси-
мальную производительность 
и точность с достойным 
уровнем комфорта в работе.

Fona 8080
 � Мощность до 20 Вт

 � Галогенный или 
светодиодный свет

 � разнообразие    соединений

Fona 6080

лучший выбор для 
ежедневной работы
6080 Эргономичный дизайн, 
удобная форма по контуру руки, 
обеспечивает отличный результат  
на протяжении всего рабочего дня.

 � Эргономичный дизайн

 � Фиксированное соединение

 � антиретракционная система

Радиовизиограф

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

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

СПЕЦИАЛьНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Интраоральная камера

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

AV

Память – 3000 снимков!

цена: 2399 грн

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)

4-4-2013
центральна оклюзія. центральне 
співвідношення. звична оклюзія

032-260-14-64

16-3-2013
INCOGNITO від а до я 
в щоденній практиці

097-904-09-76

з 30-3-2013 по 31-3-201
люмініри - красота посмішки

+7 (926) 774-29-15

4-4-2013
практичний протокол хірургічних 
втручань при імплантації

044-331-10-09

з 21-2-2013 по 24-2-2013 
одномоментні техніки 
дентальної імплантації 

044-234-43-00 

4-3-2013
лазерні технології в стоматології 

098-596-40-10

з 29-3-2013 по 30-3-2013
активні самолігуючі системи:  
10 років потому ... новий погляд

067-314-17-93

анонси ПодІй ● для стоматологів



офіційний дистриб'ютор компанії FONA в україні
м. київ, вул. Довженка, 18, 050-352-50-16 олександр
тел./факс: 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.dental-depo.com.uawww.fonadental.ru Всі ціни є дійсними на 15.02.2013

З'єМНИЙ 
КАБЕЛь

від 34 500 грн

від 17 700 грн

від 34 000 грн

від 44 000 грн

від 44 000 грн

від 159 000 грн

від 247 900 грн

від 26 000 грн

від 29 500 грн



Kомпания Castellini відома своїм праг-
ненням зробити конструкцію установки 
максимально функціональною і зручною 
для роботи. Концепція дизайну стомато-
логічних установок Skema 5, Skema 6 і 
є результатом спеціалізованого дослід-
ження, спрямованого на забезпечення 
більшої свободи дій для медичного пер-
соналу в ході робочого процесу.

VERAVIEWEPOCS 3D
Комбінований рентген-апарат 
з функціями томографії

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

3D ACCUITOMO 170
Комп’ютерного цифрового 
стоматологічного томографа

VERAVIEWEPOCS 3De
Комбінований рентген-апарат 
з функціями томографії

Доцільність інвестицій. 
Можливість 

банківського кредиту 
на 2 роки 

під 5% річних
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м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В, 01001, Україна
Тел. (044)234-43-00 
www.ipst.com.ua



ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

Украина, 03039 г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

Тел./факс: (044) 501-12-31 (многоканальный)
              (044) 259-79-89, 259-87-67

E-mail: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

ПроСтота начинаетСя, 
когда Вы открыВаете 

УпакоВкУ.

Легкий доступ 
капсула открывается 
беспрепятственно и без помех, 
легко высвобождая имплантат

мы уделяем огромное внимание Вашим требованиям, основываясь 
на продолжительных испытаниях новых разработок. 
Какой результат? наша упаковка имплантатов усовершенствована 
таким образом, что теперь система имплантации альфа-Био теК. 
стала еще удобнее и проще.

Прозрачная  
упаковка
Хорошо видны и читаемы все 
надписи до вскрытия упаковки

новое эффективное 
применение
Извлечение имплантата при помощи 
наконечника или инструмента, отсутствует 
прямой контакт с руками

Свобода выбора
Универсальный имплантовод 
может быть извлечен  
и применен также мануально

VI
DE

O
 TU

TO
RI

A
L

ноВая
уПаКоВКа

21www.dlux.biz

ЧФ «ДЕНТАЛЮКС», 61204, г. Харьков, пр. Л. Свободы, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, 
www.dentalux.ua, www.dlux.biz
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 Потужний обертовий момент (до 80 Нсм) 
 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний мікромотор

 LED підсвітка (більше 32.000 Люкс)

 Висока надійність і тривалий термін служби

 Можливість автоклавування та термодезінфекції

 Система калібровки наконечника

 Потужність: 210 Вт

 Потужний обертовий момент: 50 Нсм

 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний  
мікромотор

 Висока надійність  
і тривалий термін служби

 Можливість  
автоклавування  
та термодезінфекції

ТОВ «УКРМЕД Дентал»
м. київ, вул. довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41 факс: 537-38-78, 458-47-60
E-mail: admin@ukmed-dental.com w w w . u k r m e d - d e n t a l . c o m
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Стоматологiчна установка

SIGER U 100

ВПЕРШЕ В УКРАїНІ АВТОКЛАВ 

класу в ЗА ЦІНОЮ класу S 
(від відомого європейського виробника)

С3 ADVANCE 16 л, 22 л

• автоклав класу В

• вакуумна сушка

• кількість лотків - 6

ціна від 33 550 грн

Всі ціни є дісними на 15.02.2013



МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ ВОСК

ДУБЛИРУЮЩИЙ 
СИЛИКОН

ТВЕРДЫЙ СпЛаВ 
ДЛя ИзгОТОВЛЕНИя 
БЮгЕЛьНЫх пРОТЕзОВ

аРТИКУЛяЦИОННЫЙ
СпРЕЙ

РЕжУЩИЕ ДИСКИ 
ДЛя СпЛаВОВ
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ФУНКЦИЯ И ЭСТЕТИКА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ИМПЛАНТАЦИИ

4-6 апреля 2013
ЛЬВОВ. УКРАИНА 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ:
СИМПОЗИУМ ИМПЛАНТОЛОГОВ
СИМПОЗИУМ СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
СИМПОЗИУМ ЗУБНЫХ ГИГИЕНИСТОВ, АССИСТЕНТОВ СТОМАТОЛОГА,  
АДМИНИСТРАТОРОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ул. Пасична, 36, Львов, 79038, Украина 
Тел.:+38 (099) 745-40-58
Тел./факс: +38 (032) 251-20-39
e-mail: info@implantcongress.com
www.implantcongress.com

ХУДОЖНИК - ДМИТРИЙ МЭУШ

РЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС!

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

www.implantcongress.com
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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: 15.02.2013. 
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. 

� Підпис під повідомленням Ви можете самостійно змінювати в будь-який час в особистому 
кабінеті на сайті Dentist.ua. Внесені зміни відобразяться під усіма залишеними повідомленнями.
Ви можете анонсувати сезонні акції, нові технології, зміну адреси, графіка роботи та інше.

рек лама
БеЗкОШТОВНО
На Dentist.ua

 реєструйтеся
 Вкажіть у підписі назву клініки, телефон і посилання на сайт
 Підпис буде відображатись під усіма Вашими повідомленнями

+38 095-809-59-26       044-573-97-73         dentist@dentist.ua

КРАЩЕ ЗА ВСЕ
   

VistaScan Mini Easy

Обробляє інтраоральні формати S2 и S0 

 

Ідеально для використання поряд з кріслом

 

Просте керування 

 

Підключення до USB- або сітки

Більше інформації на сайті www.duerr.de

коли цифрові знімки без компромісів

Anwendungsvideo

ДУЖЕ СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 63000 грн

За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. За Рудкою, 33, м. Тернопіль, 46003, тел.: (0352) 43-47-38, 43-38-07, 43-41-38
факс: (0352) 43-04-03, e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua




