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АКЦІЯ

Відвідайте базові курси 
зі стоматологічної імплантації 

та поверніть собі сплачені кошти
в разі співпраці з системою ALPHA-BIO

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом
за $ 70

інноваційний 
апарат для 
безболісної 
анестезії

тел./факс: (032) 240-24-07
моб. +38 (050) 371-96-00

тел. (044) 501-12-31,  228-68-06
email: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Акція 
№1



Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

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

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом) от 

    3.500  
             у.е.
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Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®
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(с движущимся пантографом)

Компания Стоматсервис,  эксклюзивный 
представитель компании IONYX, Франция, 
представляет новое поколение 
эндомоторов и апекс-локаторов 

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

E n d y  6 2 0 0 

L o c a p e x  F i v e

ЦЕНА: 1300 у.е.*

ЦЕНА: 350 у.е.*
* 1 у.е. = 1 евро

* 1 у.е. = 1 евро

Весеннее

падение цены

от 
     2.800  

          
        

у.е.
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Продам пневмопедаль б/в.
Тел. 066-908-56-91

Продам ендомотор б/в. Регулювання швидкості і торку 
в широких межах: 60 - 25000 об/хв, 0,06 - 30 Н/см.
 Автоматична самодіагностика зусилля холостого ходу. 
Ціна 600 USD.
Тел. 050-518-55-20

Продам стоматологічну установку б/в «Словадент», 
нижня подача, 4 іструменти.
Тел. 098-055-38-52

Продається зуботехнічне ковадло, пуансони різних розмірів. 
Вартість - 600 грн. 
Львів. 
Ростислав.
Тел. 097-403-02-79

Продам б/в піч для випалу кераміки Термодент 05 в чудовому 
стані, стаж роботи: 3 місяці (24 одиниці) із залишками 
керамічних мас різних фірм, ходові кольори, аксесуари та 
багато іншого. Причина продажу: Не дано бути керамістом. 
Знаходиться в Одесі, ціна 2200 у.о. Тел. 098-646-70-48

Продам апарат для депофорезу DELTA б/в.
Тел. 093-093-32-33

Продам б/в мелот, ковадло і наконечники. Ціна договірна.
Тел.: 050-762-43-80; 460-44-69, Тетяна.

Ортопантомограф PLANMECA PROMAX б/в, 2004 року. 
В експлуатації з 2005 року.
Тел. 032-234-02-14

Цифровий б/в стоматологічний панорамний рентгенівський 
апарат 2010 Veraviex IC-5, клас безпеки 2 б. 
Виробник Morita Manufаcturing Corporation. 
Ціна 18000 Євро.
Тел. 099-40-40-240

Продам б/в піч для випалу і пресування кераміки (cergo 
press) + акватурбіна (bredent). 
Стан відмінний.
Тел. 050-967-06-79

Продам б/в піч для прес-кераміки Lectra-Press 
фірми UGIN Dentaire (Франція). Виставкова, не працювала. 
Стан дуже хороший. 100 програм. 
Ціна 2300 Євро.
Тел. 066-724-37-83; 067-575-00-24

Два робочих справних «Самсона» 
(для протяжки гільз) по 800 грн. 
м.Харків
Тел. 067-15-36-0-36

Продається ливарна установка б/в "DENTAURUM" Megapuls 
compact. Відмінний стан, була в експлуатації 6 місяців, 
вартість установки $8000.
Тел. 063-173-34-57, Іван

Продам б/в індуктивну ливарню «Славута» 
(Україна, м. Запоріжжя), тигелі "Bego", 
вага металу для плавки 60гр., 380V. 
Стан хороший. Ціна 1500у.о. м.Рівне 
Тел. 093-653-03-25

Продам б/в піч для випалу металокераміки 
VITA VACUMAT 40 T. Один господар, 2006 року, 
в хорошому стані, територіально Крим, Євпаторія.
Ціна 2700 Євро.
Тел. 067-925-70-07

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Продам ● Стоматологічне обладнання

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Зуботехнічне обладнання

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 фрезерний верстат б/в, в роботі не був. 
Ціна 3600 грн.
Тел. 097-278-14-73

Продам піч б/в  PROGRAMAT X1. 
Стан відмінний. Ціна 2600 євро.
Тел. 050-530-45-25

Продам піскоструминний апарат б/в на 2 танка 
(Бейсік Мобіл (Renfert, Німеччина) 
- піскоструминний модуль (70/250 мк і 25-70мк).
Ціна 5500 грн. Тел. 066-724-37-83

Продам б/в піч для випалювання кераміки 
«ТЕРМОДЕНТ 05» з вакуумним насосом. 
Використовувалась 2 роки, 
стан відмінний. Ціна 15000 грн.
Тел. 095-831-72-41

Продам автоматичний інжекційний прес Deflex б/в. 
Використовувався 2 місяці, апарат на гарантії (10 
міс), відмінний стан, продається у зв'язку із закриттям 
лабораторії.
Тел. 067-494-66-77
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Продам б/в стоматологічну установку «Віталі», Італія.
Тел. 066-704-11-21

Стоматологічна приставка б/в на підставці: турбіна, 
мікромотор, слиновідсмоктувач, пістолет вода-повітря, 
автономна вода. 
Ціна 2500 грн. м.Харків.
Тел. 098-592-56-22

Продам б/в фізіодиспенсер Bien-Air CHIROPRO L + 
наконечник CA 20:1 L. Вертикальне розбрискування, 
бор вставляється без натискання на кнопковий затиск. 
Ціна 26000 грн., торг.
Тел. 093-043-95-25

Рентген GNATUS, б/в – 10 місяців. З них 6 працював по 1-3 
знімка на тиждень.  Всі документи, є повний комплект зі 
штативом для кріплення на стіну. 
Ціна $1500, торг.
Тел. 063-237-89-65

Продам 2 б/в стоматустановки з компресорами, 2 тумбочки 
стоматолога, сухожарову шафу. 
Тел. 098-927-93-90

Продам б/в ендомотор з апекслокатором 
у відмінному стані, фірми Геософт. 
Тел. 050-728-16-28

Продам б/в депофорез «Дельта». 
Майже новий, але не робочий-розряджена батарея.
Тел. 097-267-51-77

Стоматологічне крісло б/в ADEC.
Ціна 2000 Євро.
Тел. 096-574-34-89

Продається установка в хорошому стані, за 1.5 роки 
експлуатації серйозного ремонту не потребувала. 
Слиновідсмоктувач інжекторний+ запасні деталі. 
Ціна 9000 грн.
Тел. 097-914-27-62, Стас.

Інтраоральна камера б/в. Програмне забезпечення 
дозволяє вести базу даних пацієнтів, друкувати та зберігати 
зображення. Роздільна здатність: 1280 * 1024 6 діодів 
підсвітки. Область фокусу: 5 мм - 50 мм, довжина кабелю 200 
мм. Вага камери: 34г. Ціна 1460 грн. Тел. 067-747-92-09

Продам ● Стоматологічне обладнання

ENDO
Стул  для работы 
с микроскопом

www.dservice.com.ua
тел.: 095-694-22-76 
        096-412-59-66

- 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

Продаю б/в ендомотор з ендонаконечником 
SYBRON ENDO, виробник Японія. Ціна 700 Євро. 
Апекслокатор б/в SYBRONENDO, виробник Японія. 
Ціна 400 Євро.
Тел. 096-430-66-70

Продам рентгенустановки 2003 р. в хорошому стані. 
Подробиці по телефону.
Тел. 067-441-41-52

Продам автоклави б/в MELAG 30 на 15 літрів, клас S; 
Vacuklav 31 на 14,5 літрів, клас В.
Тел.: 066-724-37-83; 067-575-00-24.

Продам два б/в стоматологічних столика Panok у відмінному 
стані. Ціна 1000 гривень за один. 
м.Дніпропетровськ.
Тел. 067-726-78-95

Продам б/в ультразвуковий скалер Bonart ART-M1. 
Ціна 3300 грн.
Тел. 067-779-89-11

Продам ● Стоматологічне обладнання

Продам стоматустановку Castellini Copeca Amigo 1999 р.в. 
В експлуатації 5 років. Верхня подача: скейлер, ф/лампа, 2 
мікромотора з підсвічуванням, турбіна, пустер, програмування 
крісла та інструментів, слиновідсмоктувач. Все робоче, в 
хорошому стані. м.Мукачево.  Ціна 4800 у.о.Тел. 066-499-37-37

Продам фізіодиспенсер б/в. Швидкість обертання 60 - 1200 
об/хв, торк до 35 Н * см. Перистальтична помпа до 100 мл/хв. 
Працює з наконечниками 16:1, 20:1, 32:1. 
Ціна $1370, без наконечника.
Тел. 050-518-55-20

Продається б/в мобільна стоматустановка 
«PROBADENT 402» (Німеччина). 
Знаходиться в м. Києві.
Тел. 050-383-14-71

Продам б/в панорамний рентген-апарат Planmeca Proline XC, 
у відмінному стані, майже не використовувався. 
Куплений офіційно в КММ. Ціна $ 11000, торг. 
Тел. 095-113-16-82

Продаються б/в стоматустановки 
«Хірадент 652 ц 1», «Ergostar 90», «Хірано». м. Кременчук.
Тел. 050-261-10-46

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 р11029/2011 від 04.11.2011 р

Perfect Clear™
Sapphire Bracket

ОртОдОнтия HUBIT (Korea)

ЗдаєтьСя в довгоСтроКовУ ореНдУ 
СтоматоЛогічНий КабіНет На два КріСЛа 

в ЦеНтрі міСта ірПіНь 
(15 хвилин від ст. метро «Академмістечко»). 

Площа приміщення 60 кв.м., рентген, керамічна піч для 
зубного техніка. Ціна оренди 8 тис. грн. 

+ комунальні послуги.

тел. 044-97-94-417
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Продам кофердам б/в, дирокол, щипці для клампів, рамку, 
клампи-10 штук, шаблон для розмітки. 
Ціна 750 грн. без хустинок. Доставка по Україні: Нова Пошта, 
Автолюкс. Тел. 097-573-59-06

Продам б/в стоматустановку «ЮС-5m».
Тел. 067-943-80-44

Автономний скалер Woodpecker UDS-L б/в. Портативний 
апарат для скалінга і ендодонтії. Поставляється в комплекті. 
Стан: б/в 1 день. Ціна 2550 грн.
Тел. 09-8-820-992-5

Продається б/в установка по ціні 2 500 у.о. 
Стан нової.
Тел. 099-053-02-56

Продам б/в стоматологічний стілець-вертушку на колесах, 
на металевій основі. Стілець відреставрований із заміною 
матеріалу. Загальний розмір - 85х41см. Діаметр сидіння 37см, 
нижнє колесо 45см +5 рухливих коліс. Ціна 1800 гривень.
Тел. 097-704-89-32

Продам б/в стоматустановку Kavo Estetika. Блок лікаря: 
турбіна, два мікромотори, пустер, скелер. Блок асистента: 
пилосмок, слиновідсмоктувач, пустер, підігрів карпул.
Тел. 067-943-80-44

Стоматологічна установка б/в  США крісло, світильник, 
робочий столик з нижньою подачею, блок (плювальниця, 
слиновідсмоктувач, компресор). Надійна техніка. 
Тел. 093-093-32-33

Продам стоматологічну установку «Bohemia» Чехія б/в: 
2 турбіни, світло, мікромотор, скалер, пістолет вода-повітря. 
Ціна $2500. 
Тел. 066-724-37-83

Продам ● Стоматологічне обладнання

Продам б/в стоматустановку Diplomat, відмінний стан. 
Ціна договірна.
м. Тернопіль.
Тел. 067-351-14-33

Продам б\в скалер «Woodpecker DTE D5» у відмінному стані, з 
усіма насадками + ендо, знімний наконечник 3 режими. 
Ціна 1300 грн. Кварцева лампа ОБП, площа опромінення до 
15 м.кв., у відмінному стані - 250 гр. Торг.
Тел. 067-487-75-85

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ
ООО “литхромБулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81, 

097-919-52-02, e-mail:litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

acry pol r
пластмасса горячей полимеризации

Гипс ruthinium Hard 

Акриловые зубы 
acry rock V
подходят также для 
нейлоновых протезов

Отполировано пастой 
acry lux

1 кг – 400 грн

1 кг – 30 грн

1 планка –
16,60 грн

250 гр – 170 грн
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При покупке 27 любых постоянных 
имплантатов MIS «Компания Дентек ЛТД» предоставляет:

 бесплатное участие в конгрессе;
 бесплатный профессиональный перевод всех  лекций в течение всех дней в основной аудитории конгресса;
 бесплатный профессиональный перевод всех лекций от компании MIS       в течение всех дней конгресса.

Подробную программу конференции  вы можете получить у региональных дистрибьюторов либо на сайте 

www.dentek.com.ua, тел. (044) 498-28-51, e-mail: dentek@i.ua

550 грн

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!

в СтоматоЛогічНий 
КабіНет м. Києва 

ПотрібеН 
ЛіКар-СтоматоЛог. 

тел. 067-950-97-45, олег
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м. Київ, 
метро осокорки

вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3d діагНоСтиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

Шукаю стоматолога для довгої і плідної спільної роботи. 
Виготовляю знімне штампування, металокераміку. Стаж 
20 років. Можна в сільській місцевості. Прохання писати на 
е-mail mshved@yandex.ru
Тел. 095-716-58-10

Зубний технік вищої категорії з досвідом роботи пропонує 
співпрацю лікарям-стоматологам. Знімне та незнімне 
протезування. Гарантія, якість, мінімальні терміни 
виготовлення робіт. Кур'єрська доставка. 
Тел. 067-735-11-01

діЛові КоНтаКти

Продам стомат.установку «Гнатус» б/в, зеленого кольору. 
Нижня подача інструментів.
Тел. 068-354-34-91

Продам ● Стоматологічне обладнання

Продам б/в «QuickSleeper», майже не користувалися, 
+10 пачок голок (1п. = 100шт.) 
Стан ідеальний!
Ціна 1200 євро
Тел. 097-657-58-72

Зубний технік запрошує до співпраці по виготовленню 
металокераміки (місто Київ)
Тел. 097-165-43-43, Станіслав.

ПоСЛУги ЗУботехНічНих Лабораторій

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці лікарів і 
пропонує послуги бюгельного протезування, металокераміки, 
знімного протезування. Якість - висока, терміни-мінімальні. 
Можливість пробних робіт не більше 2-х одиниць. Доставка 
будь-яким зручним вам способом. Тел. 066-155-28-19

Зуботехнічна лабораторія у м.Києві пропонує виготовлення 
знімних протезів з матеріалів: - Deflex(I-flex)- 800 грн., бюгель 
з ацеталового каркасу - 900 грн., поліпропілен - 500 грн. 
Швидко та якісно. 
Тел. 097-0579120, Олександр. 

Приватна Київська зуботехнічна лабораторія пропонує 
співпрацю. Повністю автономне виробництво, зручні терміни, 
якість, гарантія. Приємні ціни.
Тел.: 097-204-99-00; 066-760-55-68, Євген.

Надаємо послуги з виготовлення всіх видів зубних протезів 
і лиття. Офіційна гарантія якості і пунктуальність, кур’єр. 
Тел. 067-445-23-42, Олег Миколайович.

Фрезерний центр Zirkontek Kiev - виготовлення каркасів з 
діоксиду цирконію будь-якої складності. 
Фрезер Digital Dental (USA).
Тел.: 044 451-69-95; 044 546-40-72; 050-560-88-24, 
Володимир.

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

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

АппАрАты для 
нАдевАния бАхил         

ОднОрАзОвАя 
медицинскАя 
ОдеждА

03680, Украина, г. Киев, ул. машиностроительная, 44
тел.: +38 (044) 247-41-06/07,  Факс:+38 (044) 206-27-02
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

При покупке лазера 
Сlaros рiсо (Еlеххion, Германия)
стоматологическая установка 
в ПодароК!!!

Количество комплектов ограничено
всего: 6 990 € за комплект

Акция!!!

7 900 €
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ЛИЗИНГ-ФИНАНС Общество с дополнительной ответственностью
Украина  69035   г. Запорожье ул. Мира 13

тел.: +38 061 212 50 59 | +38 061 218 47 99 | leasing@email.com.ua
15

В стоматологічний кабінет на роботу потрібна медична 
сестра, на постійне місце роботи. 
м.Львів, вул.Городоцька 209.
Тел. 067-921-92-20

Потрібен хірург-стоматолог, з досвідом роботи. 
Солом'янський район.
Тел. 063-439-94-59

Потрібен асистент стоматолога, м.Київ (м.Лісова). Графік 
роботи: повний день. Заробітна плата: договірна.
Тел. 097-906-99-29

Пропоную роботу в сучасній клініці в Миколаївській області. 
Заробітна плата від 7000 грн. при зайнятості 5 днів на 
тиждень. Клієнтська база велика. Житло надається. Можна 
працювати тиждень через тиждень. Навчання лікаря клініка 
оплачує. Тел. 098-935-59-45

Потрібен зубний технік. 
Обов'язкова умова - досвід роботи на виготовленні моделей 
і каркасів під кераміку.
Тел. 098-465-43-54

Потрібен лікар-стоматолог або лікар загальної стоматології, 
досвід роботи не менше двох років. Вимоги до кандидата: 
наявність сертифіката фахівця, практичні навички, 
застосування методів сучасного стоматологічного лікування. 
м.Дніпропетровськ. Тел. 067-726-78-95

Стоматологічний медичний центр в м. Київ, ст. м.Осокорки, 
проводить набір співробітників за спеціальностями: стоматологи-
терапевти, стоматологи-ортопеди, хірурги-імплантологи, дитячі 
стоматологи, адміністратор, асистент-стоматолога, медична сестра 
або сестра господиня. Тел. 098-837-05-28, Олександр

робота в СтоматоЛогії • вакансії

На змішаний прийом, район КПІ, потрібен асистент 
стоматолога. Робочі дні: вт, ср, чт з 15 до 21.
Тел.: 067-779-80-29, 063-621-72-02, Сергій Олександрович.

В клініку на Солом'янці потрібен асистент лікаря 
стоматолога. Прохання лікарям-інтернам не турбувати.
Тел. 050-313-31-73

Потрібен асистент стоматолога, м.Одеса. 
Графік роботи: вівторок, четвер. 
Зарплата 1500 грн. на місяць.
Тел. 067-287-55-12

По всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: brovera@mail.ru

1-й день
Принципы исследования патологий                       
с помощью КТ. 

Дифференциальная диагностика. 

Состояние костной ткани в норме и при 
патологии по данным КТ.

Особенности визуализации отдельных структур 
и областей при различных патологических 
процессах.

2-й день
Диагностика состояний и патологий придаточных 
синусов носа на стоматологическом приеме. 

Агрессивный пародонтит – случаи развития 
парадонтогенного гайморита при интактных 
зубных рядах.

Анатомия и КТ-анатомия сосудисто-нервных 
путей верхней и нижней челюсти. Почему болят 
здоровые зубы?

КТ как метод исследования позволяющий 
избежать диагностической ошибки при 
невралгии.

Внутиротовая съемка зубов – в чем разница 
между стандартной изометрической и 
ортогональной?

Что действительно должен видеть пародонтолог 
на снимке и как его правильно сделать. Метод 
КТ-диагностики при пародонтите.

Подробная информация на сайте: 

www. pointnix.info
Регистрация по тел.: 063-439-94-59
                                            098-343-95-99
                                            044-353-15-46

Семинар 

Трехмерная 
радиодиагноСТика 
челюСТно-лицевой 
облаСТи. 

Углубленный курс

17-18 апреля 2012, г. Киев

Дмитрий Рогацкин
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У нову стоматологічну клініку (м.Київ, р-н Троєщина) потрібні: 
лікарі-стоматологи, адміністратор, асистент стоматолога. 
Гарні умови роботи та гідну заробітну плату гарантуємо.
Тел. 093-563-69-25, Олександр Анатолійович.

Потрібні хлопці та дівчата студенти стоматологічних 
факультетів- консультантів зубної пасти. 
Гідна оплата.
Умови праці за тел. 067-246-41-15

У стоматологічному центрі "Стаміл" (м.Київ) відкрита вакансія 
адміністратора - менеджера. Проводимо навчання. 
Тел. 044-455-90-35

Потрібен лікар стоматолог-терапевт, досвід роботи не менше 
5-ти років. Вимоги до кандидата: наявність сертифікату 
спеціаліста, практичні знання і застосування методів 
сучасного стоматологічного лікування. 
Тел.:050-684-83-30; 044-227-36-65.

робота в СтоматоЛогії • вакансії

В стоматологічну клініку "Берегиня" потрібна сестра медична 
з досвідом роботи, лікар-стоматолог терапевт з умінням 
протезувати. 
Тел. 067-703-55-66, Ілля Анатолійович.

Тунк Володимир Дмитрович 19.08.1990 р.н. Досвід роботи: 
практика в терапевтичній, ортопедичній та хірургічній 
стоматології. Асистентував лікарям хірургам, ортопедам, 
терапевтам, ортодонтам. Тел. 096-607-96-01

Інтерн шукає роботу асистентом стоматолога. 
Велике бажання працювати. Досвід роботи в терапевтичній 
та хірургічній стоматології. Прийом своїх пацієнтів з 4 
курсу університету, маю навички роботи з сучасним 
пломбувальним матеріалом. Тел. 096-825-40-54

Шукаю роботу. 
Горобець Олена Володимирівна, хірург-стоматолог. 
Кандидат медичних наук, Доцент.
Тел. 096-247-61-61

Лікар стоматолог шукає роботу. 2 роки загального прийому 
в районній стоматполіклініці.
Тел. 097-886-51-00

робота в СтоматоЛогії • резюме

Зубний технік з досвідом роботи шукає лікаря для співпраці.
Тел. 067-375-30-67

Шукаю лікаря-стоматолога для співробітництва. 
Висока якість, прийнятні ціни, необхідні терміни.
Тел. 066-909-96-59, Артем.

Шукаю роботу асистентом лікаря-стоматолога в Києві. 27 
років. У 2007 році закінчила УМСА в м. Полтава, факультет 
стоматології, у 2009 році інтернатуру. Досвіду не маю, тому 
що в цій сфері не працювала.
Тел. 096-127-29-56; 097-659-56-36.

Студент 4-курсу Івано-Франківського національного 
медичного універсітету шукає роботу асистентом стоматолога 
в другій половині дня. м.Івано-Франківськ.
Тел. 097-325-13-60

Лiкар-iмплантолог пропонує свої послуги. 
Можу також протезувати на імплантатах. 
АР Крим.
Тел. 068-879-95-86

Шукаю роботу зубним техніком. 
Досвід роботи 20 років, виготовляю всі види знімних 
і незнімних протезів. 
Шукаю лікарів у Києві.
Тел. 066-270-55-42

The Obtura MaxPack
Возможности и преимущества 
Obtura MaxPack: 
• 4 температурных режима в 
диапазоне 
от 150 ° C до 230 ° C
• Чрезвычайная лёгкость: 
наконечник аппарата весит всего 
лишь 70 грамм
• Литий-ионная батарея со 
сроком службы до 1 недели, 
что даёт возможность повысить 
производительность этапов 
эндодонтического лечения и 
минимизирует время на зарядку 
аппарата
• Эргономичность: беспроводная 
конструкция делает аппарат 
мобильным и позволяет 
использовать его без привязки к 
определённому рабочему месту
• Безопасность: если аппарат 
не используется в работе более 
10 минут, то происходит его 
автоматическое отключение

На протяжении 25 лет американская 
компания Obtura Spartan Endodontics 
обеспечивает врачей функциональным 
и надёжным эндодонтическим 
оборудованием. Их новинка Obtura MaxPack 
не является исключением. Новый аппарат 
– воплощение новейших технологий для 
работы с гуттаперчей во время проведения 
эндодонтического лечения. 

The Obtura III MAX

Компанией «Obtura Spartan» представлен прибор Obtura 
III Max для трехуровневой обтурации системы корневых 
каналов термопластичной гуттаперчей или материалом 
Resilion, который значительно улучшает результаты лечения 
корневого канала и является ценным инструментом для 
стоматологов-эндодонтистов.

The Obtura Standard

Україна, м. Львів,

тел./факс: (032) 240-24-07, 

моб. +38 (050) 371-96-00 

e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua

www.profident-plus.lviv.ua

ДОБАВИТЬ АКЦИЮ

ДОБАВИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ

ДОБАВИТЬ ТОВАР

ДОБАВИТЬ ЗАЯВКУ

ДОБАВИТЬ  ОТЗЫВ

ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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650 €

550 €

К3 ФАйли
При купівлі 99 упаковок К3 файлів

ви отримуєте 
мікромотор 

з наконечником 
у подарунок!!!

АКЦІйНА ПРОПОЗиЦІЯ
1 січня – 31 березня 2012 року

SyStem-B 
При купівлі приладу System-B

ви отримуєте 
у подарУнок:
 1 Real Seal intro kit

 1 Плагер .06 до System-B

              Mini Apex Locator

тел./факс: (032) 240-24-07,  моб. +38 (050) 371-96-00 

e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua

www.profident-plus.lviv.ua

Продам стоматологічний кабінет на одне крісло з усіма 
документами. Тел. 050-658-90-65

Здам в оренду стоматологічний кабінет у діючій клініці. Нове 
обладнання, рентген (візіограф, панорамний, КТ 3D). 
Метро Палац Україна.
Тел. 067-401-36-05

Здам в оренду стоматкабінет під хірургію. Готовий до роботи, 
в стоматології, є свій комп'ютерний томограф, панорамний 
апарат. Київ. Солом'янський район, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 4. Корпус 1.
Тел. 063-439-94-59

Продається стоматологія. Два окремих кабінети. Окреме 
приміщення для рентгена. Працюючий бізнес зі всією 
необхідною документацією. Хороше прохідне місце. 
Оболонь. Тел. 066-264-07-89

Продам СтоматКЛіНіКУ/КабіНет

Здається в оренду в стоматологічних клініках кабінети за 
адресою: м. Київ, вул. Празька, 31 (район Ленінградської 
площі) та Харківське шосе, 56. Оренда кабінетів: позмінно 
або на цілий робочий день зі своїми пацієнтами. Ціна оренди 
договірна. Тел. 050-331-25-71

У новій стоматологічній клініці (станція метро Шулявська) 
здається в оренду крісло або кабінет.
Тел. 067-745-40-78, Ірина.

Здам в оренду стоматологічний кабінет, знаходиться в 200-
метрах від станції метро Дорогожичі. Ремонт, нове обладнання, 
є рентген-апарат, можливе офіційне працевлаштування.
Вартість зміни 250 грн. 
Тел. 063-272-88-84

Здається в оренду діючий стоматологічний кабінет в центрі 
Запоріжжя. Євроремонт, обладнання «Gnatus» 2008 р. випуску 
у відмінному стані. Недорого!
Тел.: 099-123-10-29; 0612246775

Стоматологічна клініка запрошує до співпраці лікарів на 
взаємовигідних умовах. Ми знаходимося в центрі по вул. 
Горького. Фасад на вул. Горького. Є своя лабораторія.
Тел. 050-444-33-43

У м. Бровари здається стоматологічний кабінет в оренду. 
В наявності є стоматологічна установка GNATUS (два 
пневмовиходи, електромотор, вбудована ф/п лампа, пустер), 
стоматологічний столик, сухожарова шафа, меблі. Кабінет 
після ремонту. Ціна договірна. Тел. 067-445-43-16

ореНда СтоматКЛіНіК/КабіНетів

Куплю безмасляний б/в стоматологічний компресор 
для однієї установки. 
Розгляну різні пропозиції. 
Пропозиції надсилати на пошту: sonitus@ukr.net

Куплю цифровий панорамник у відмінному стані або новий, 
(Планмека, Йошида і т.д.)
Тел. 067-747-32-62

Куплю б/в стоматобладнання в два кабінети і рентген. 
Обладнання економ-класу в лізинг.
Тел. 066-264-07-89

Придбаю помпу сухої дії, 
фірми Durr Dental (на 2-3 установки) 
у відмінному стані.
Тел. 066-291-37-58

Куплю столик стоматолога СІ-5 (або старого виробництва на 
2 скла), ультрофіолетову камеру для зберігання стерильного 
інструментарію, компресор на 2 установки б/в, недорого.
Тел. 050-953-57-14

Стоматустановку б/в АМРСО, Каліфорнія США. На базі 
крісла СС2000, світильник CELUX, блок плювальниця-
слиновідсмоктувач, нижня подача з комплектом наконечників 
DEBI ATLANTE: MS-350 турбіна, N-270.
Тел. 093-093-32-33

КУПЛю ● Стоматологічне обладнання

Куплю новий або б/в автоклав, 
розгляну всі пропозиції. 
Тел. 067-921-92-20

Куплю б/в  стілець пацієнта - стоматологічний переносний, 
та підголівник для крісла на штативі або з затиском (гвинтом). 
Тел. 096-815-50-03

Куплю піч б/в Progret Termodent 03 або 04.
Тел. 067-832-77-79

Куплю стоматологічний мікроскоп б/в. Розгляну варіанти.
Тел. 067-940-21-11, Володимир.

КУПЛю ● Зуботехнічне обладнання
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WOODPECKER

www.dlux.biz

ПФ «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Л. Свободи, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, 
www.dentalux.ua, www.dlux.biz

► Режимы: хирургия, парадонтология, эндодонтия.

► Съемный автоклавируемый наконечник. 

► 6 фирменных насадок. 

► Несъемная система ирригации. 

► Автоклавируемый бокс. 

► 4-е режима работы по кости. 

► Перистальтическая помпа. 

► OLED-дисплей. 

► Переключение режимов 1 кнопкой. 

► Применение: Челюстно-лицевая и пластическая 
хирургия, нейрохирургия,отоларингология.

Ультразвуковой 
хирургический аппарат 

UltraSurgery
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ПРИгЛАшАЕм ВАС ПОСЕтИтЬ куРС: 
«ПРОтЕЗИРОВАНИЕ НА ИмПЛАНтАтАх. 
ОРтОдОНтИЯ ПРИ ИмПЛАНтАЦИИ. 
ПЛАСтИкА мЯгкИх ткАНЕй.»
Израиль. Тель-Авив. 18.03-25.03 2012.

ЗАПИшИтЕСЬ НА бАЗОВыЕ куРСы ПО СтОмАтОЛОгИчЕСкОй ИмПЛАНтАЦИИ 
И ВАшА ОПЛАтА будЕт ВАм ВОЗВРАщЕНА ПРИ РАбОтЕ С СИСтЕмОй ALPHA-BIO.СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЕ! 

Проводим образовательные курсы по стоматологической имплантации.     
тематика базовых курсов:
● Планирование ортопедических конструкций с опорой на имплантаты.
● Предоперационные обследования и подготовка пациентов.
● Хирургические этапы и методики установки имплантатов.
● Применение костной пластики, синуслифтинга, работа с шовными, костнозамещающими 
и костновосстанавливающими материалами.
● Ортопедический этап. Изготовление и установка различных типов протезных конструкций.
● Точное взаимодействие между хирургом, ортопедом и техником на различных этапах работы с 
пациентом.
● Гигиена пациента при использовании стоматологических протезов с опорой на имплантаты.
● Юридические аспекты в стоматологической имплантации.
Лектор: к.м.н. куц Павел Валерьевич заслуженый врач Украины, доцент, преподователь кафедры 
ортопедической стоматологии НМУ им. А.А. Богомольца, врач-имплантолог, консультант, 
действительный член ICOI.

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефон: (044) 501-12-31,332-44-32, 

(095) 627-33-27, (050) 315-41-54
ifl@voliacable.com       www.dentalinfo.kiev.ua

По вопросам участия обращайтесь к организаторам:

● курсы проводятся лучшими специалистами в области 
стоматологии, ортодонтии и имплантации Израиля. 

● В программу курса входят три лекционных дня с 
посещением завода и офиса компании Alpha Bio tec. 

● В программу поездки также включены перелет, 
трансферы, проживание в 5 звездочном отеле на берегу 
Средиземного моря, питание, торжественный банкет,  
экскурсии по христианским святыням к мертвому морю,  
водопады давида и др.

● Срок подачи заявок до 12.03.2012. места ограничены. 
Програма курса на сайте www.dentalinfo.kiev.ua

актуальные акции на портале
Ежедневно новые

www.NaviStom.net
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ПАРОДОНТАЛЬНОИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Російською мовою

Малгожата Петруска, Ян Петруски.
Пародонтально-имплантологическая 
пластическая хирургия. - Львов: ГалДент, 
2011. - 252 с., 700 илл.  Твердый переплет

Перевод с польского языка

грн 570.00 Вже 
у продажу!

Всім для кого стоматологія 

 не тільки професія,

а й захоплення

WWW.DENTIST.UA
Консультації стоматологів 

ONLINE
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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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650 у.е.* 850 у.е.*

ДельТа ТренД | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | тел. 044-361-29-23, 044-587-71-79

гараНтия 2 года 

ПоСЛегараНтийНое 
обСЛУживаНие 

доСтавКа По УКраиНе 

ПодКЛючеНие

Основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 W.

Уровень шума: 60~65 Дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

Компресcор на две 
стоматологические установки

Основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 55 л.
Мощность: 1100 W.

Уровень шума: 60~65 Дб.

2500 у.е.*

2300 у.е.*

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.zooble.com.ua, 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: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 17.02.2012. 
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. 

оNLINE архів
«Стоматологічні оголошення»

Новий 
номер журналу 

               з'являється 
                               на сайті

   завжди за тиждень
         до виходу
               друкованої версії

Акция от АВ Dental Devices!!!

имплант I5 
с абатментом

имплант I2 
с абатментом

тел. +38044 289-65-72
           +38096 977-55-34 
           +38066 379-83-83
           +38063 539-43-54
           +38067 409-30-00

www.ав-dent.com 
www.alpha-dent.net

центральный офис в Украине
г. Киев 

95$ 90$




