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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

зуботехнічна 
л абораторіяUADENT

www.uadent.kiev.ua
044-225-28-45
067-444-17-34

 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість,  
    перевірена часом

Отвори під гвинтову фіксацію 
безкоштовно

 Каркаси
 Кореневі вкладки
 Індивідуальні абатмени
 Безкоштовна кур'єрська  
    доставка

044-225-28-45
www.zircon.com.ua

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

Made
in Germany

фрезерування  
з діоксиду 
цирконію

400 грн

www.dentallservice.com.ua
098-561-56-99

Інтернет-супермаркет
для стоматологів

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

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

ДЛЯ  ВДАЛОГО  ПОЧАТКУ

При купівлі 
30 імплантатів 

системи Connect 
хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО

www.dentalinfo.kiev.ua   (044) 501-12-31,   (099) 628-28-31

Сучасне цифрове протезування
Нові протетичні елементи для протезування 

за Cad/Cam технологіями від Alpha-Bio tec



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

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Супер скидка до 50%
СтоматологичеСкая уСтановка

  Sirona inTEGo
Качество, на которое  
                можно положиться

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!
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Природные реставрации?  
                 Легко!

светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит, состоящий из частиц субмикронного размера.

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный
микрогибридный композит (Microglass® ii).

Charisma® Smart 

Charisma® Classic
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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

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

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

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

Редакційна політика: «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: 19.06.2015.

ПРоПонУю  
МішКи-ПилозбіРниКи

Сумісні з пилососами RENFERT SILENT TS 
та Vortex Compact 3L. За функціональністю 

не поступаються оригіналу.

099-520-11-74

Продам автоматичний пневмопрес для виготовлення всіх 
видів термопластів. Резервне зберігання. Вертикальний, 
вбудований нагрівач. Матеріали для старту додаються. 
                                                                                                    ціна: 19000 грн. 095-620-08-51

Продається CAD/CAM система CERCON BRAIN EXPERT 
(DeguDent). Повний комплект. Можливе навчання.

096-241-02-97

Продаю муфельну піч GF ELECTRONIQUE TS 80  
в хорошому стані.

097-114-74-94

Продам систему TESCERA ATL (BISCO) для виготовлення 
полімеризації пресованих композитних виробів - зубні 
коронки, мости, вініри, коронки на імплантатах тощо.

093-043-95-25

Продам піскоструминний апарат IVOCLAR FK 31  
на три резервуари.

097-114-74-94

Продам б/в зуботехнічній вакуумний міксер.

067-938-23-52

Продам повний набір фарб VITA AKZENT Plus (POWDER) та за-
лишки кераміки VITA VM9 ADD-ON. Усі баночки майже повні, 
використано не більше 5-10%. Подарунки та бонуси покупцю.

099-536-19-05

Продам вакуумний змішувач Fox.88/1.00 (Італія)  
з вібростоликом. стан апарату ідеальний. Колба має 
кілька поверхневих тріщин (на роботу не впливає).

066-817-91-70

Продам б/в зуботехнічний тример  
REITEL FEINWERKTECHNIK NT.

050-634-88-55

Продам б/в зуботехнічні печі: VITA VACUUMAT 40 
(Німеччина) та ПРОГРЕТ НВФ (Україна)  
та зуботехнічний наконечник (Чехія).

099-627-27-45

Продам зуботехнічний фрезер BREDENT BF 2 б/в.

093-043-95-25

Продаються б/в артикулятори SAM 2. 
В наявності декілька моделей.

096-646-16-40

ПРодаМ ● зуботехнічне обладнання нове

Продам п’єзохірургічний апарат NSK VARIOSUNG 3.

097-713-46-07

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання нове

Продам б/в стомат. установку MELORIN 3000T (Іран)  
з нижньою подачею інструментів. Базова комплекта-
ція з можливістю розширення (за необхідностю). Київ.

050-383-14-71

Продам лазерний сканер DIGORA PCT для рентгенів-
ських знімків. Сканер у відмінному стані, з касетою  
та плівкою. Всі дроти та ліцензійне ПЗ.

050-373-70-50

У зв'язку з закриттям продам: компресор Торнадо 70 Durr 
dental + шафа, аспіраційну помпу V300S в кожусі, установку 
«Галант», світильник, рентген, сухожар, візіограф, скалер.

063-822-30-81, 095-605-43-59

ПРодаМ ● зуботехнічне обладнання б/в

Продам зуботехнічний полімеризатор KULZER 
PALAMAT PRACTIС.

095-939-66-40

ПРодаМ ● зуботехнічне обладнання б/в

Продам б/в дентальний компресор «Гранум 100».

066-908-56-91, 098-592-56-22

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в
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Продам б/в автоклав HELLO класу В.  
Вiдмiнний стан, супер цiна. 

050-665-45-00 

Продається пакувальна машина FKJ 240  
для стоматології.

093-611-48-31

Продам б/в італійську стоматологічну установку  
OMS VIRTUOZ. 

067-811-28-00 

Продам пакувальний апарат MELAG для стоматології. 

095-520-33-90 

Терміново продається установка EURODENT ISO PLUS LITE 
б/в з синім кріслом. У/З скалер EMS, мікромотор зі світлом 
Bien-Air, турбіна без світла, новий пустер.  Торг.

095-520-33-90

Продам автоклав EURONDA E9. B-Class, 2009 р. в. 100% ро-
бочий, пройшов 4000 циклів, ущільнювач на дверцятах но-
вий. Термопринтер, багатофракційний вакуум.

067-521-07-50

Продається б/в ультразвуковий очищувач HERAEUS 
COMBILABOR CL-U1 (Німеччина). Частота генератора 
35 КГц. Розміри ванни Д23 Х Ш14 Х Г10 см. Київ

050-383-14-71

Продається настінний інтраоральний рентген-апарат 
ХGENUS АС (Італія). Трубка TOSHIBA, змінний струм.  
В експлуатації 1 рік.

067-718-52-99

 широкий діапазон моделей

 вироблено та сертифіковано в Україні

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

Компресори
безМаслянI 
МалошУМнI 

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Стоматологическая установка  GranUM TS-6830 (Primo)
Отличное решение для работы

НАдежНые В рАБоТе и ПроСТые 
В оБСЛУжиВАНии

             НА рыНКе С 2006 ГодА        

                                 ГАРАНТиЯ – 1 ГОД

www.med-technika.com

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

*цены индикативные, расчет производится в гривне  
по курсу продажи валютных средств на МВБ

Продам б/в паровий автоклав LISA фірми W&H  
(Австрія). Клас В. справний стан.

095-520-33-90

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам б/в капсульний змішувач  
DENTOMAT 2 DEGUSSA

097-907-48-11 

Продам стоматологічну установку STERN-WEBER  
в гарному робочому стані. Івано-Франківська обл. 
Усі подробиці за телефоном. 

050-654-18-06 

Продам б/в стоматологічну установку у відмінному 
стані PLANMECA COMPACT. 

067-811-28-00 

Продам світильник робочого поля Siger LED на установку з 
пантографічним плечем та стійкою. 7 позицій регулювання 
до 33.000 Lux. Знімні ручки з фіксацією в 5 положеннях.

067-521-07-50

Продається б/в обладнання: стомат. установка, крісло, 
стільчик, столик для лікаря. ціна договірна.

099-627-27-45

Продається б/в мобільна стомат. установка з компресором. 
Мікромотор, пневмовихід М4, пустер в/п, система чистої 
води. Компресор масляний, безшумний, з фільтрацією.

050-383-14-71

Продається стомат. установка FEDESA MIDWAY LUX. Мікро-
мотор зі світлом Bien-Air. Монітор для інтраоральної камери 
(оригінал). Установка дуже класна і в дуже хорошому стані.

095-520-33-90

Продам ендомотор з апекслокатором SAFENDO б/в. 
В роботі був не більше п'яти разів.  
стан нового апарату.

050-969-82-90, 098-261-75-21

Продаються: касета, плівка та футляр для 
панорамного рентгена та сканера. Відмінний стан. 
Виробництво DIGORA SORеDEX (Фінляндія).

050-373-70-50

Продам стоматологічну установку CHIRANA-PREMA. 
Мікромотор, 2 шланги на турбіну, пилосос, слиновід-
смоктувач. Можливий торг. 

095-520-33-90

Продам б/в апарат для передстерилізаційної упаков-
ки інструментів MELAG type101 (Німеччина).  
Макс. ширина рулону - 270 мм. Київ.

050-383-14-71

Магазин для стоМатологов
и зубных техников
Киев, ул. Антонова, 4, оф. 31
Стомат. поликлиника Соломенского района

Стоматологам: 067-244-35-42
Боры Predator – 120 грнхирургичеСкие фрезы – 520 грн

ЭффЕКТИВНАя ПОЛИРОВКА 
НЕЙЛОНОВЫх, А ТАКжЕ 
АКРИЛОВЫх ПРОТЕзОВ

4грн/шт.

заказ 
от 100 грн

цена:

зуБным техникам: 067-244-35-43
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Шукаю для спільної роботи зубного техніка.  
Досвід роботи необов'язковий.

096-328-25-67
+38 (098) 561-56-99, (063) 607-70-59

Присоединяйтесь, нам доверяют! С нами выгодно!

www.dentallservice.com.ua 
Интернет-супермаркет

для стоматологов

Granum 18B

фиолет т02 
виола

MELAG  
Euroklav 23VS+

AnySensor 1,5
CSN 

MAX 70
Pb=0,35, 

крас RAY

MELAG 

COMINOX

COMINOX

Seal 100

с т е р и л к а  E ko n o m

с т е р и л к а  Pr e m i u m

ре н т г е н - к а б и н е т  I d e a l

обП 2-15 виола

У нову клініку потрібен стоматолог зі своєю клієнтською 
базою. Переваги: окреме робоче місце, хороший колектив, 
нове обладнання, гнучкий графік (Київ, вул. Вишгородська).

099-725-57-12

Потрібен лікар стоматолог (Київ, Оболонський р-н). 
Досвід роботи необов'язковий. Головне - бажання 
працювати. Можливе кар'єрне зростання.

063-193-66-81

Потрібні на роботу кваліфіковані стоматологи зі стажем 
роботи у приватній клініці. Клініка у центрі м. Івано-Фран-
ківськ, умови ідеальні, повне матеріальне забезпечення. 

050-673-40-41 

в КлініКУ стоМатології  
на оболоні в Києві ПотРібні:

 y Лікар-ортодонт: повна зайнятість,  
стаж роботи від 3-х років, освіта вища.

 y Асистенти стоматолога: вік до 30 років.

044-412-08-87, 044-413-56-71

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології ПотРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
загального ПРофілю 

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

067-26-000-92

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА КОМПЛЕКТ  
РЕНТГЕНОВСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ: 

 . Беcпроводной пульт запуска 
аппарата

 . Пульт управления с дисплеем

 . Мобильный вариант в 
комплекте со стулом для 
пациента 

 . Напряжение на трубке (кВ) 
АС: 60KV±10%

 . Ток на трубке: 8 mA±20% 

 . Время экспозиции: 0,02-4 сек

 . Фокусное пятно: 0,8 мм

 . Анодный ток: 8 мА

 . датчик-матрица CCD/CMOS 
гибрид (3,2 мм)

 . разрешение более 22 пар 
линий на мм 

 . Антиударный корпус

 . Количество снимков 
технически не ограничено 

 . Удобное программное 
обеспечение

 . Усиленное соединение 
провода и датчика 

Дентальный рентгеновский аппарат 
GranUM (мобильный)

Визиограф SUni (сША)

7 330 $

7 000 $

5 950 $

5 700 $Визиограф SUni (сША)
Дентальный рентгеновский аппарат 

GranUM (настенный)

*Акция действует до 31 августа 2015 г.

**цены индикативные, расчет производится в гривне  
по курсу продажи валютных средств на МВБ

www.med-technika.com

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

м. Київ, 
Метро Осокорки

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

3D діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн

Продам італійську стомат. установку Bertona NEO-IT. слиновід-
смоктувач, автономна подача води, У/З скалер. Чотири інстру-
менти, верхня подача. Відмінний стан. Івано-Франківськ. 

097-752-61-01, 095-260-82-44 

Продам італійську стоматологічну установку  
OMS (Італія) у відмінному стані. 

067-811-28-00

Терміново шукаємо зубного техніка. 

067-950-97-45  

В стомат. клініку м. Павлоград потрібен зубний технік. На-
вички у виготовленні м/к коронок, безметалевої кераміки, 
робота на імплантантах. др від 2-х років, вік 26-45 років.

066-444-73-41

ПошУК ПеРсоналУ

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

ПошУК ПеРсоналУ

В приватну клініку Києва (солом'янський р-н) 
потрібен асистент стоматолога. Вік до 40 років. 
Повний робочий день. З/п за домовленістю.

098-640-86-65

В стоматологічну клініку (Київ, метро «Контрактова 
площа») потрібен стоматолог-терапевт для оренди 
змін. Можливість офіційного працевлаштування.

068-128-66-98

Потрібні: стоматолог та медична сестра з ДР або без ДР, 
асистент стоматолога, менеджер. Одна ставка. Навчання та 
стажування з працевлаштуванням. Івано-Франківськ.

050-830-94-97

099-299-01-64, 097-925-23-84

Фотополімерна 
лампа  
WoodPecker 
Led c

Апарат Gutta cut 

НОВИНКА!

Система інтраоральної 
підсвідки MaxBite

автономний 
скейлер 
WoodPecker 
UdS-L

мікромотор 
SaeSHIN 
StroNG 90

електрошпатель 
SJk-110

110 $

215 $

325 $

90 $
240 $

105 $

135 $

85 $35 $

80 $

www.priden.com.ua

Апекслокатор 
WoodPex III

Інтраоральна 
камера USB/VGa

Наконечник 
турбінний  
тх-124 

40 $

Наконечник 
турбінний  
тх-164 

*Оплата в гривнях

наконечник 
мікромоторний
тх-71
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на РоботУ в стоМатологічнУ 
КлініКУ ХаРКова ПотРібні:

- лікар-терапевт 
- лікар-хірург 

099-404-84-37

Всі види зуботехнічних робіт.  
Пресовка нейлонів - 290 грн. Коронки м/к - від 250 грн.

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

ФОП Чернишова С.А. (Київ) Ремонтуємо: стомат. 
наконечники, мікромотори, скалери, фотополімерні 
лампи. Звертайтеся! спробуємо допомогти!

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

сеРвіс / РеМонт обладнання

Сервіс та ремонт стоматологічного, зуботехнічного 
обладнання та обладнання загальної медицини. 
Продаж запасних частин.

050-143-11-81

зУботеХнічні лабоРатоРії

Виконую естетичні якісні з/т роботи на довгі роки. Кераміка 
VITA VMK Master, VITA VM 13. М/к, прес, бюгельне, безметал, 
робота на імлантатах. Працюємо з усіма регіонами.

063-978-48-52, 095-074-55-23

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

044-570-97-77

Широкий спектр зуботехнічних робіт за розумними 
цінами: м/к, безметалева кераміка, протезування на 
імплантатах, знімне/бюгельне протезування. Київ.

098-952-90-60, 063-377-11-56

Ремонт, сервіс, модернізація різноманітного стомато-
логічного обладнання. Монтаж, демонтаж. Працюємо 
по всій Україні. Приїзд по Києву напротязі двох годин.

Створення фотореклами вашої клініки для соцмереж, сай-
тів та журналів. Інтер'єрна, 3D панорама та екстер'єрна про-
фесійна фотозйомка. Портфоліо стоматолога. Київ.

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

063-239-06-5

ТиТановые бланки 
для фрезеровки  

CAD/CAM 

067-636-21-54

GrADe 2/5 

d = 98х8 mm 

d = 98x10 mm

d = 98x12 mm

d = 98x16 mm

Лучшая цена  
в украине

ПошУК ПеРсоналУ

ділові КонтаКти БАЗОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА ОБ ИМПЛАНТАТАХ, 
БРЕКЕТАХ, ЗУБАХ И ДЕСНАХ

ДОКТОРА БЕНИ КОЭНА

Misrad Ltd | тел.: +380967731149, +380996172028 | E-mail:misrad.israel@gmail.com | www.silonite.com.ua
3008523096

Наименование Рекомендованная 
цена, грн 

Для
партнеров, грн

Закупка от
19000 грн

Закупка от
30000 грн

Ирригатор Silon it 1 375 1 100 1 045 950
Насадка Silon it 280 240 228 216
Silon Gel 4 капсулы 200 180 180 162

Стоимость может меняться в зависимости курса доллара к гривне.

С наилучшими пожеланиями
на взаимовыгодное сотрудничество

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     www.lhbua.com

НивкиМ

Новые! 
Уникальные! Высококачественные!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В УКРАИНЕ

Нейлон от оттиска  
1000 грн.

Широкий выбор товара 
для зуботехнических 
работ, низкие цены

МАгАзИН СТОМАТОлОгИчЕСКИх 
МАТЕРИАлОВ

зубОТЕхНИчЕСКАя лАбОРАТОРИя

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
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ооо «дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20

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

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?

Оренда кабінету в клініці на Печерську в Києві. Обладнан-
ня у відмінному стані. рентген: дентальний з візіографом, 
панорамний, томограф 3D. Метро «Палац Україна».

067-401-36-04

стоматолог зі своїм устаткуванням зніме кабінет в 
оренду в діючій клініці Києва. розгляну різні варіанти, 
перевага Лівий берег, центр.

096-774-13-69

Здам кабінет в новій клініці в р-ні Дарницького вокзалу у 
новому будинку по вул. Бориспільська. Все необхідне, сте-
рилізація і рентген-знімки (візіограф) включені у вартість.

067-441-67-99

У зв'язку з переїздом з країни продаю свою зуботехніч-
ну лабораторію. Повністю робоча, справна, перевірена.  
цікавить продаж «все в одні руки».

098-000-19-99

візьМУ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

оРенда-ПРодаж зУботеХнічниХ лабоРатоРій

Здам в довгострокову оренду стомат. клініку. Два обладна-
них окремих кабінети, рентген кабінет, зона стерилізації, 
приймальня. Київська обл., смт ставище, 120 км від Києва.

067-468-67-76

Фрезерування цирконію, пластмаси та воску. 
Німецьке обладнання IMES iCORE. Спецціна від 20 од. в міс. 
Фц «ОПТиМУс» , Київ, вул. Хрещатик, 44В.

099-104-58-39

Продається стоматологічний кабінет на два крісла в  
м. Запоріжжя. Юр. особа. Безстрокова ліцензія. рентген. 
Працює з 2004 р. Хороша репутація. Є все для роботи.

099-005-81-28

Продається нова стомат. клініка зі хірургічним та терапев-
тичним кабінетом. Панорамний рентген. Зручне місце, пар-
ковка. База пацієнтів. Київ, Севастопольська площа. 

097-911-63-68 

Продам за доступною ціною діючу стоматологію на два 
крісла. Рентген кабінет - дозвіл. Ліцензія безстрокова, в 
Києві біля метро, працює близько 10 років.

066-335-53-96

ПРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

ПРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

ПРодаМ  
стоМатологічний Кабінет 

в ХаРКові

099-404-84-37

Здам в оренду стоматологічний кабінет 
(Київ, метро «Палац Україна»). 
Зміна 6 годин 9:00-15:00, 15:00-21:00.

093-493-39-00

Терміново продам клініку на два крісла. Безстрокова лі-
цензія. Юр. особа. Київ, метро «Петрівка», людне місце.  
Працюємо з 2004 року, хороша репутація, база клієнтів.

067-235-34-16

В новій стоматологічній клініці (Київ, Святошинський р-н) 
здається в оренду позмінно окремий стомат. кабінет. 

067-321-77-15 

здаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Повний спектр зуботехнічних робіт 
(усе, за винятком ортодонтії). Тільки Київ!

067-745-63-00

Ливарня пропонує послуги з виготовлення високоточного 
литва під м/к, м/п та бюгелів. Виконання термінових замов-
лень. Є кераміст та бюгеліст. Київ, Львівська площа.

098-384-12-42, 095-420-91-78

зУботеХнічні лабоРатоРії

Каркаси бюгельних протезів різніх конструкцій будь-якої 
складності. Терміни виготовлення до 7 днів. Бюгельний 
протез «від А до Я». Якість роботи гарантована.

097-632-29-56, 066-393-88-99

З/т лабораторія VICTORIA пропонує виготовлення м/к 
від 250 грн. Знімне - ціна договірна. Якість гарантую. 
Кур'єрська доставка. Працюємо з усіма регіонами України.

067-969-82-88

Виконуємо всі види з/т робіт. Якісно, з гарантією на всі 
роботи. ціни демократичні. Кур'єрська доставка по 
Києву та поштова пересилка по регіонах України.

098-722-46-02

Ливарно-фрезерний центр «ФрУНЗе» пропонує комплексні 
послуги: запресовка нейлонів + фрезерування каркасів. 
Працюємо по всій Україні, зручна оплата та доставка.

066-044-08-51, 096-266-39-35096-958-02-11
Плательщик НДС на общей системе
контактное лицо: Полищук наталия Юрьевна

e-mail: dent_14@mail.ru

ооо "администратор Дент" (г. киев)

Инжекция

От  500 шт. – 9 00 грн/шт.

От  1000 шт. – 8 50 грн/шт.

От  2000 шт. –  8 00 грн/шт.

От 500 шт. – БеСПлатнаЯ ДоСтаВка

D=22 mm 

от оттиска

800

1000

грн

грн

Картриджи алюминиевые

Vertex

Бабочка, нейлон, ацетал и др. виды зуботехнических работ

ПриВезу
       отВезу

Позмінно в оренду окремий стомат. кабінет. 450 грн без ви-
тратних матеріалів. Пн-нд з 9.00 до 15.00 та з 15.00 до 21.00. 
Київ, м. «Шулявська», вул. Довженка 3,  парковка під вікнами.

067-745-40-78

У діючій клініці здається позмінно в оренду окремий 
кабінет стоматолога. Пн-сб: 9:00-15:00/15:00-21:00.  
Київ, оболонь, 10 хвилин пішки від метро.

050-412-34-00

здаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Оренда кабінету в новій клініці з новим обладнанням в цен-
трі Києва (вул. жилянська). Фасадне приміщення. Є все не-
обхідне для роботи, в т.ч. візіограф. Зміна (6 годин) - 499 грн.

098-220-05-05

Здається стомат. кабінет в районі солом'янської  
пл. оренда позмінно. Вартість: 330 грн/зміна (6 годин).  
Можливе працевлаштування. Безкоштовна автостоянка.

068-322-14-91

Здається в оренду «зміна», в стоматологічній клініці,  
на Лук'янівці (Київ). Зміна (6 годин) - 550 грн.

096-779-81-72



044-575-41-83
097-924-75-46
093-087-66-82
050-164-00-42

г. Киев, метро Осокорки, 
ул. Срибнокильская, 20

www.periocenter.com.ua 

СПЕцИАЛИЗИРоВАННЫЙ мЕДИцИНСКИЙ цЕНТР ПРофИЛАКТИКИ И ЛЕчЕНИя ЗАбоЛЕВАНИЙ ПАРоДоНТА

PerioCenter – центр пародонтологии

www.periocenter.com.ua      ПрОфилаКтиКа  и лечение гингивита, ПарОдОнтита, ПарОдОнтОза

 � основная идея организации Periocenter в виде отдельной клиники заключается в 
оказании очень узкого, неконкурентного, спектра стоматологических услуг – кон-
сервативное лечение заболеваний тканей пародонта.

 � На территории Periocenter работают только специалисты-пародонтологи: врач-
пародонтолог и гигиенисты.

 � Periocenter оснащен оборудованием и материалами исключительно для ведения 
пародонтологического приема.

 � Тесное сотрудничество специалистов Periocenter и стоматологов из других стомато-
логических клиник не противоречит, а дополняет единый комплексный план лечения.

 � На базе Periocenter регулярно проводятся мастер-классы и семинары для пародон-
тологов и гигиенистов.



Участники семинара в Ивано-Франковске могут обращаться к региональным представителям по телефонам:
050-602-07-51,                 099-270-42-34  

либо в офис компании «Инфолайн» 044-501-12-31, (099) 628-28-31, ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Global Training Center

Лектор: 
Г-н Борис Цацкис (Израиль)  

Мастер-техник, демонстратор, 
лектор с многолетним опытом, 
проводящий лекции по обучению 
врачей стоматологов-ортопедов  
и зубных техников.

Лектор: 
Проф. П. Леоненко (Украина)

Специалист по хирургической и 
ортопедической стоматологии, 
малоинвазивным методикам 
имплантации, технологии CAD/CAM.
Преподаватель Кафедры 
Стоматологии НМАПО им. П. Л. Шупика

   Клинико-лабораторные этапы 3D виртуального планирования дентальной имплантации.
   3D виртуальное планирование несъемного и условно-съемного протезирования с 

    опорой на имплантатах.
   Протезирования в сложных клинических ситуациях, с использованием специальных 

    протетических элементов Multi- Unit и аттачменов AlphaLoc.
   Создание временных анатомических конструкций и изготовление протезных элементов 

    по технологиям CAD/CAM.

И много других актуальных тематик!

Компания Alpha-Bio Tec приглашает Вас на

«Протезирование на имплантатах с использованием протетических 
элементов системы Alpha-Bio Tec. Ортопедические протоколы. 
Особенности планирования клинико-лабораторных этапов».

«Современные технологии протезирования на дентальных 
имплантатах. 3D сканирование, визуализация  и планирование 
ортопедических реставраций и изготовление протезных 
конструкций по технологиям CAD/CAM».

  Комплексные решения при составлении плана ортопедического лечения с   
   использованием имплантатов и протетических элементов системы AlphaBio Tec.
  Снятие оттисков при установленных имплантатах.  

    Изучение принципов работы аналого-трансферной системы.
  Целесообразность использования и принципы изготовления протезов с винтовой    

    фиксацией с опорой на имплантаты.
  Варианты применения различных протетических элементов для реставрации по методу    

    «все на четырех». 
  Аспекты использования абатментов Peek для формирования анатомических временных  

    протезных конструкций. 
 

Тематика семинара: 

Семинар для врачей стоматологов-ортопедов 
и зубных техников 

1-й день Теоретический семинар - Б. Цацкис 
2-й день    Мастер-класс - Проф. П. Леоненко

11-12 СенТяБря 2015 
Киев

2-х  дневный семинар - лектор Б. Цацкис. 
Гостиница HolidayInn Kiev

13 -14 СенТяБря 2015 
ивано-ФранКовсК

Мастер-класс: 

Проживание участников 
в гостинице Herods 5* 
набережная г.Тель Авив

Global Training Center

Др. Йоав Гроссманн, DMD

Международно известный  
специалист по челюстно-лицевой 
ортопедии.  

Др. Гади Шнейдер, DMD

Лектор с мировым именем, проводит 
семинары по имплантологии и 
имплантационной хирургии. 

Мастер зубной техник c более 
чем 20-летним опытом. 

Г-н Борис Фридзон, CDT, MDT

Израиль 4-7 Сентября 2015

Компания «Инфолайн», официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Украине.
г. Киев, пр. Голосеевский, 46А, Тел.+38 (044) 501-12-31, (099) 628-28-31, www.dentalinfo.kiev.ua

По вопросам участия и регистрации обращаться в компанию «Инфолайн»:

4 незабываемых дня в Израиле, включающих интенсивный курс обучения и экскурсионную 
программу с посещением Иерусалима и отдыхом на берегу Средиземного моря.

В программе Семинара:

Проживание участников в гостинице Herods 5*, набережная г. Тель Авив

|   Г-н Борис Фридзон CDT, MDT (Израиль)    |  

«Системный подход прогнозируемого результата ортопедического лечения 
с опорой на имплантаты с применением цифровых технологий - 

от диагностики до воплощения»    

|   Др. Гади Шнейдер, DMD, пародонтолог (Израиль)    |  

«немедленная нагрузка (с использованием имплантата ICE): Хирургические 
и ортопедические аспекты»

|  Др.  Йоав Гроссманн, DMD, (Израиль)   |  

«Современные тенденции в протезировании с опорой на имплантаты:
выбор между реставрациями с винтовой и цементной фиксацией».

По окончанию курса и семинара участникам будут выданы сертификаты.
www.alpha-bio.net

Расширенный курс по имплантологии и ортопедии с применением 
цифровых технологий на примере системы Alpha-Bio Tec



Насправді, все дуже просто:). Перш за все необхідно зареєструватися на нашому сайті, витратив-
ши не більше 3 хвилин власного часу. Натиснув на ссилку «зареєструватись», відкриється форма, 
куди потрібно ввести:

 y ваш E-mail 
 y повне ім'я або назву організації (саме під цим іменем будуть відображатися всі розміщенні 

вами оголошення)
 y власний пароль (може бути з часом змінений вами в особистому кабінеті, в разі втрати па-

роля, його можна отримати на зазначений E-mail за допомогою форми відновлення пароля)
 y захистний код (для перевірки від спаму)

Якщо ви вже є зареєстрованим користувачем, виконувати наведені дії не потрібно.

Після успішної реєстрації ви автоматично будете авторизовані. Для раніше зареєстрованних користува-
чів потрібна авторизація за допомогою ссилки «Вхід».

Отже, ви в особистому кабінеті:). Саме звідси ви будете керувати своїми оголошеннями, фотографіями, по-
відомленнями, оплатами та контактною інформацією за допомогою пунктів меню зліва та кнопок в таблиці.

Клік на ссилку «Добавити 
оголошення» відкриє фор-
му для подачі оголошення 
на сайт, що відбувається в 
декілька етапів. Спочатку 
необхідно вибрати розділ, 
що відповідає змісту вашо-
го оголошення.

Далі заповніть обов'язкові 
поля (відмічені червоними 
зірочками), серед яких: заго-
ловок, текст оголошення та 
контактний телефон. Ціна в 
гривнях не є обов'яковим по-
лем, тому вказується за ба-
жанням. Натискання на кнопку 
«Добавити» фіксує розміщену  
в полях інформацію.

Наступний етап дає можливість 
додати фото до вашого оголошен-
ня. Але це не обов'язково, його ви 
можете пропустити, а в разі потре-
би використати пізніше, відредагу-
вав оголошення. Формат фото jpg, 
граничний розмір до 1 МБ, макс. 
кількість фото – 5 шт.

Натискаючи на кнопку «завершити оголошення», ви переходите в завершальну стадію -  етап оплати. 
Вартість розміщення одного оголошення на www.Zooble.com.ua (60 днів) і в журналі «Стоматологічні Оголо-
шення» (1 публікація, 170 символів) - 50 грн. Фізичні особи можуть сплатити послугу кредитними картками 
Visa/MasterCard або через Приват24. Юридичні особи та ФО-П замовляють рахунок за тел. 044-573-97-73.

Передплатники 2015 як і ра-
ніше можуть БЕЗКОШТОВНО 
розміщувати до 5 оголошень 
в місяць (крім розділів НОВЕ). 

Оголошення публікуються 
на сайті після отримання ва-
шої оплати та перевірки Ад-
міністратором. Користувач 
обов'язково отримує на E-mail 
лист з оповіщенням про вда-
ле розміщення оголошення на 
сайті та включення в найближ-
чий випуск журнала «Стомато-
логічні Оголошення». 

як розмістити оголошення  
у нашому журналі і Zooble.com.ua

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

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

18 19

зареєструйтесь
на Zooble.com.ua

Розмістіть
оголошення

оплатіть 50 грн
1 2 3



Вітаємо, друзі!
Запрошуємо вас приєднатися до стомато-

логічного проекту «САНАЦІЯ». це спільна 
ініціатива небайдужих стоматологів, Асоціа-
ції стоматологів України та Міністерства Обо-
рони України.

Маємо на меті допомогти нашим колегам 
з Міністерства Оборони просанувати мобі-
лізованих перед відправленням в зону АТо 
для запобігання ускладнень з боку щелепно-
лицевої ділянки під час виконання бойових 
завдань, а також налагодити логістику стома-
тологічної допомоги безпосередньо в зоні 
проведення бойових дій.

З цих міркувань пропонуємо згуртуватися 
всій стоматологічній громаді і зголошувати-

ся хто чим зможе допомогти, для рівномір-
ного розподілу різноманітних ресурсів між 
усіма стоматологічними «об’єктами», які бу-
дуть задіяні в проекті «САНАЦІЯ».

Маємо заопікуватиcя, а при потребі ство-
рити на усіх навчальних полігонах стоматоло-
гічні кабінети. Також знаємо, що деякі наші ко-
леги самотужки працюють у фронтовій зоні, 
надаючи стоматологічну допомогу бійцям.

Наше завдання вияснити потреби в надан-
ні стоматологічної допомоги військовослуж-
бовцям та забезпечення стоматологічних ка-
бінетів в зоні АТо всім необхідним, та в разі 
потреби проводити ротацію лікарів.

дуже важливо спонукати усіх небайдужих 
до збору матеріально-технічних ресурсів, по-
чинаючи від стомат. установок, RTG-апаратів 
і таке інше (можна б/у, але в робочому стані) 
до витратних інструментів та матеріалів.

З питаннями, пропозиціями та ініціатива-
ми просимо звертатися на нашу гарячу лінію 
+38 096 815-08-38 

www.facebook.com/sanacia

У Олега шостий хребець розтрощений повніс-
тю, п"ятий пошкоджений, що супроводжується 
компресією та набряком спинного мозку.

Уламки вже видалили і встановили титано-
вий імплантант. Потрібна подальша, надзвичай-
но дорога реабілітація – мінімум півроку..

Останні місяці Олег активно займався во-
лонтерскою діяльністю, лікував до останнього 

солдат на Рівненському військовому полігоні, 
помагав людям і ось тепер сам потребує допо-
моги. Наразі він перебуває в реанімації, потрібні 
кошти на довготривале лікування.

Звертаємось до тих, хто знає Олега по життю 
та усіх небайдужих з проханням поширити цю ін-
формацію та надати будь-яку допомогу родині.

Кожна гривня здатна полегшити його стан!

Картки Приватбанку:  
5168 7556 1303 9706 

або 5168 7572 8873 7366.
Телефони дружини:  

(067) 261-57-47  
(050) 166-96-05 

Остапчук Наталія Олександрівна.

наш колега, стоматолог з рівненщини олег остапчук, отримав 
важку травму хребта в результаті ДтП і потребує допомоги!







 y Потужний обертовий момент  
(до 80 Нсм) 

 y Широкий діапазон швидкостей

 y Легкий і компактний мікромотор

 y LED підсвітка  
(більше 32.000 Люкс)

 y Висока надійність  
і тривалий термін служби

 y Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

 y Система калібровки наконечника

дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

4800* €
*дентальний рентген + радіовізіограф

Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу. Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

Стоматологiчна уСтановка

SIGER U 200

w w w . U K r M E d - d E n T a l . C o M

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

АВТОКЛАВ, КЛАс В, 23 л

від 2430 $

Гарантія 2 роки     *дентальний рентген + радіовізіограф

О Н О В Л Е Н А



www.NaviStom.com www.NaviStom.com

044-570-97-77

Заточка кюрет аппаратом  
LM roNdo PLUS 

45 грн/шт. 

Всего лишь из одной зубочистки за 8 ча-
сов Стивен Бэкмен из Сан-Франциско, 
США, создал удивительную 18,86 мм 

копию Эмпайр-стейт-билдинг и попал в книгу 
рекордов Гиннеса как создатель самой ма-
ленькой в мире скульптуры из одной-един-
ственной зубочистки. 

Бэкмен рассказывает, что с самого детства 
мечтал о рекорде и всегда был уверен, что 
это у него когда-нибудь получится.

работая над скульптурами, Бэкмен никог-
да не отвлекается: не отвечает на телефон-
ные звонки и электронные письма, не слу-
шает музыку и т.д.

«скульптор» объясняет: «Во время работы 
я не пользуюсь увеличительным стеклом. 
Все, что мне нужно – много терпения и не-
сколько инструментов, которыми пользуют-
ся стоматологи».

Среди работ Стивена Бэкмена миниатюр-
ные копии таких достопримечательностей 
как: Белый дом, мост Золотые Ворота, Биг 
Бен, Эйфелева башня, которые все без ис-
ключения сделаны из одной лишь зубочист-
ки, порезанной на кусочки. 

Более крупные проекты Бэкмена: 3,9 м модель 
моста Золотые Ворота из 30 000 зубочисток; 1,37 м 
радиоуправляемая яхта из 10 000 зубочисток.̀

48-летняя Энджи Барлоу настолько боя-
лась стоматологов, что на протяжении 10 лет 
приклеивала выпадавшие зубы суперклеем.

В результате она потеряла 90% кости в 
верхней челюсти и потратила почти все свои 
денежные сбережения на лечение и восста-
новление зубов.

«Я накладывала немного клея на поверх-
ность зуба, размещала зуб на его прежнее 
место и ждала, пока клей высохнет», расска-
зывает женщина.

Это привело к тому, что Энджи стала бо-
яться улыбаться, затем - общаться с другими 
людьми, выходить на улицу и даже разгова-
ривать со своим сыном.

Потом наступил момент, когда терпеть 
больше не было сил, и женщина обратилась 
в стоматологическую клинику.

Во время операции женщине удалили 11 
верхних зубов и установили новые. Причем 
первый зуб врач попросил пациентку из-
влечь собственноручно.

«После лечения мне больше не нужно 
сдерживать улыбку и прикрываться рукой. Я 
просто счастлива», – с радостью рассказыва-
ет Энджи Барлоу.

Мужчина, который пользуется 
зубочистками по 10 часов в день, 
попал в книгу рекордов Гиннеса

Боясь стоматологов, 
женщина 10 лет 
приклеивала выпавшие зубы 

суперклеем

3 375
АккАунтов пользовАтелей

5 793
АктуАльных объявлений

942
СтАтей нА портАле

25 885
пользовАтелей зА меСяц

СТАТИСТИКА
NaviStom.com

19.06.2015



МИРОВОй лИДЕР
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТОМАТОлОгИчЕСКИх 
МАТЕРИАлОВ

ооо «регарД»:
61068, г. харьков,  
ул. Семиградская, 12А
(057) 703-23-25 
(057) 738-09-53

магазины ооо «регард»:
г. харьков, ул. Тринклера, 6 
(в здании обл. стомат. поликлиники)
(057) 705-17-45
г. харьков, проспект Победы, 51 
(в здании Университетского стомат. центра хМУ)
(057) 781-57-25

филиал в одессе:
г. Одесса,  
ул. Успенская, 47
(048) 728-68-45

Эксклюзивный представитель в украине
(австралия) Полный цикл производства на заводе TROPHY (Франция)

Высокочастотные рентгены, 
не имеющие аналогов по 
радиационной безопасности 300 кГц

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U - 60 кВ; I - 7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм
Дистанционный пульт

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U – 60/70 кВ ; I – 4/7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм

Сопутствующие товары: 

 - пленка D-Speed, E-Speed 

 - реактивы

CS 2100 

CS 2200 

CS 2100 
CS 2200 

моБилЬнЫЙ

044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11 

www.unident.com.ua

RVG 6100 

RVG 5100 

Высокие  диагностические 
возможности
27.03 пар л/мм

размер 27,5 х 37,7 мм
размер матрицы 1200 х 1600 pix
размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

размер 27,5 х 37,7 мм
размер матрицы 1200 х 1600 pix
размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Лучшая технология 
датчика, представленная  

на мировом рынке  
за последние 25 лет

Максимальная 
детализация 

изображения

Лучшее соотношение
цена/качество
Реальное разрешение - 14 пар л/мм

Реальное разрешение
более 20 пар л/мм



www.navistom.com

098-443-58-29
050-135-60-72

Зуботехническая лаборатория в Киеве

 Коронка на оксиде циркония – от 1000 грн
 М/К коронка на двухэтапных имплантатах – от 350 грн
 Коронка на двухэтапных имплантатах на каркасе 
    из оксида циркония – от 1050 грн

 М/К коронка VITA – от 300 грн


