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SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio
Ви отримуєте хірургічний набір

безКоштоВно

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

При купівлі 25 імплантатів 
системи Connect

хірургічний набір лише за

19 квітня 2011, Київ

Віктор Крижановський
лікар-імплантолог, клініка С.К.Дент

Валерій Земко
зубний технік, лабораторія «Калібра»

ВисоКо-естетичне протеЗуВання на 
дентальних імплантатах

тел.: (050) 411-54-92, (044) 221-48-18

Акція

199 y.o.

www.connect-implants.com

тел.:063-443-14-99
stoma@gala.net, www.stoma.in.ua

СиСтема обліку пацієнтів 
у приватних стоматологічних клініках

Акція №3

Рентген-апарати дентальні

Рентген-апарати панорамні

Радіовіз іографи

Рентгенівські  дентальні  плівки

Хімічні  реактиви
c. 31

ТОВ «Юнідент Україна», тел.: 044-230-47-73, 044-230-47-72, e-mail: office@unident.org.ua

DR-17

Надійний 
та 

універсальний 
монітор

Розроблений 
спеціально для 
стоматології!c. 23



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.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

от 2.500 у.е.
Fona 1000 C (без движущегося пантографа)

от 3.500 у.е.
Fona 1000 C Flex (с движущимся пантографом)

от 4.200 у.е.
Fona 1000 C (с верхней подачей)

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3
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Лучшие стоматологические установки 
из Поднебесной

ST-D303

ST-RYAN

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

ST-D309

Гарантия 
2 Года

продам ● Запчастини та комплектуючі

Продам електровакуумну піч «аверон» із компресором. 
У роботі десять годин. Телефонуйте – домовимося.
Тел. 095-579-42-00

Продається б/в світильник стоматологічний «Хірана» 
з пантографічним важелем.
Тел. 050-383-14-71

Продається б/в полімеризатор Hedent, працюючий під 
тиском, у робочому стані.
Ціна – € 350
Тел. 050-532-88-07

Продається б/в муфельна програмована піч Nabertherm             
в гарному стані.
Ціна – € 620
Тел. 050-532-88-07

Продається б/в зуботехнічне обладнання: 
апарат пароструминний «ПароТерм-20» («Спарк дон») – 5000 грн; 
апарат для струминної обробки «аПО 1.2 М» 
(серія «Універсал аверон») – 7000 грн.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в зуботехнічну піч cergopress в ідеальному стані, 
система нових прескілець і плунжерів. Ціна – € 2800
Тел. 050-530-45-25

Продається б/в тример Gamberini у робочому стані.
Ціна – € 150
Тел. 050-532-88-07

Продам б/в мотори для полірування: 
полірувальний мотор Reco – € 250, 
полірувальний мотор moderma – € 150.
Тел. 050-532-88-07

продам ● Зуботехнічне обладнання

ЛIЦЕНЗIЯ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

Консультативні послуги, юридична •	
підтримка, практична допомога                               

в отриманні ліцензії на медичну практику                           
(послуги "під ключ");

Довідка про матеріально-технічну базу;•	

Доповнення до ліцензії, зміна адреси, •	
копія ліцензії, розширення видів діяльності;

Отримання акредитаційного сертифікату;•	

Спеціалізовані проекти клінік, рентген            •	
(санітарний паспорт);

Консультації проводяться на кожній •	
стоматологічній виставці компанії "Медвін"       

м. Київ (стенд компанії "Дентаком").

СИДоРЕНКо оКСАНА ВіКТоРоВНА

м. Київ, dentacom777@gmail.com
моб. (050) 346-24-35, тел.: (044) 331-37-21, (044) 507-23-65

www.denta.com.ua

Піч для пресування та випалу кераміки

SATELLIS 
UGIN'DENTAIRE 

067-868-81-82 
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Продам б/в тример в гарному стані.
Тел. 067-594-64-48
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продам стоматологічну 
установку «Гнатус  Синкрус», 
б/в., нижня подача, хороший стан,

знаходиться в діючому 
стоматологічному кабінеті. 

Ціна $2000.

продам автоклав Гп-10, 
б/в., об'єм камери 10 л. 

Ціна 4000 грн.
Володимир Петрович, м.Київ.

тел.: 067-446-50-46

Продам б/в вакуумну керамічну програмовану піч 
«Фаорт 010 – Еліта» в гарному стані, 1999 року випуску.
Тел.: 097-365-15-31, 0354-441-875

Продам б/в рентген-апарат Soredex minray. 
Експлуатувався з листопада 2009 року.
Ціна договірна.
Тел. 093-338-82-33

Продам б/в 
стоматологічний запечатувальний пристрій melag.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в стоматустановку портативну, 12 кг, із 
вбудованим компресором, двома виходами під турбіни, 
слиновідсмоктувачем, пістолетом «вода/повітря». 
Стан ідеальний. Ціна – $1200
Тел. 098-722-28-87, Олександр

Продам б/в стоматустановку.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в наконечник Satur chirna: 
кнопка, одинарний спрей, роторка нова, 
зовнішній вигляд – відмінний.
Тел. 050-622-55-16

Продаю ливарну лабораторію, повністю укомплектовану, в 
гарному стані, була вживаною два роки. Ціна – € 4000
Тел. 067-909-18-76

Продам б/в електрошпатель Smart wax Duo, 
дві позолочені насадки.
Ціна – 3200 грн
Тел. 098-627-67-97

Продам наконечник турбінний NSK: 
кнопка, триточковий спрей, 350-450 об./хв, 
рознімач midwest, керамічні підшипники. 
Пропрацював один тиждень.
Тел. 063-604-03-09

Продам б/в стоматустановку Praktik c, 
стандартно оснащену інструментами.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в стоматологічну установку «Фімет» (Фінляндія) 
з кріслом пацієнта (зелене).
Тел. 067-441-59-88, Марія Петрівна, м. Київ

Продаж і ремонт стоматологічних установок. 
найнижчі ціни, доставка і монтаж. 
Усе для Вас!
Тел. 066-704-11-21

Продається б/в ендомотор endo IT control. 
Привезено з німеччини. 
Металевий корпус запобігає розтріскуванню і пожовтінню в 
порівнянні з пластиковими аналогами. Ціна – 7500 грн.
Тел. 066-300-11-60, Олександр.

Продам стоматологічну ливарну установку Heraeus culzer 
combilabor G1, 2000 року випуску.  Установка компресійно-
вакуумна, із вакуумною помпою і водним насосом.
Стан відмінний.  Ціна – $9000
Тел. 099-768-50-16, 068-479-80-77, борис

Продам б/в піч Programat 100 із помпою у відмінному стані.
Тел. 094-949-94-50

Продається піскоструминний апарат cobra: 
одне сопло інжекторного типу – 4-6 бар; 
два сопла «пальчикового» типу – 2-4 бар. 
Ціна: € 550
Тел. 067-909-18-76

Продам б/в бормашину Kavo SF.
Тел. 098-456-59-77

продам ● Зуботехнічне обладнання

продам ● Стоматологічне обладнання

продам ● Стоматологічне 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 б/в мікроскоп. Збільшення до 40 разів, регуляція кута 
нахилу бінокуляра 180°, монокуляр для асистента. 
Відмінний стан.
Тел. 068-346-75-85



12

Продаю стоматустановку американського виробництва, 
фірма ampco. Верхня подача на чотири інструменти, 
автономна вода, слиновідсмоктувач!
Ідеальний стан. Ціна – 2200 у. о.
Тел. 050-654-18-06, Івано-Франківська область

Продам б/в рентген-апарат панорамний orthopantomograph 
10-S Siemens. Ціна – € 1800
Тел. 050-532-88-07

Продам б/в бормашину Kavo SF.
Тел. 098-456-59-77

Терміново продаються б/в стоматологічні установки Suntem 
у комплектації з дентальною камерою та монітором Samsung 
(верхня подача інструментів). 
Відмінний стан. Ціна – від $2200.
Тел. 063-953-13-53, м. Київ

Продаю (із болем у серці) стоматологічну установку з 
кріслом лікаря у відмінному стані. Пропрацювала три місяці. 
Повноцінно функціональна. 
Ціна – 2500 у. о.
Тел. 050-352-89-03

Продам б/в стоматологічний піскострумінь для відбілювання 
зубів. Ціна – € 150.
Тел. 050-532-88-07

Продам б/в мікроскоп leica m650 (англія), оригінал (не 
«китаєць»), у відмінному стані. Збільшення у 6-40 разів, 
ручна регуляція, поворот бінокуляра – 180°, монокуляр для 
асистента, фокусна відстань – 250. 
Тел. 068-346-75-85

Продам б/в стоматологічну установку «Хіромега» 
(Словаччина), 2004 року випуску. Турбіна, електромотор, 
електрокоагулятор, пістолет «вода/повітря», крісло 
електромеханічне, стілець лікаря. Ідеальний стан. Ціна – 1000 
у. о. Тел. 067-732-38-18

Терміново продається б/в компресор безмасляний Durr 
Dental Tornado 130*2 (на 4-6 установок), малогучний.
Тел. 063-953-13-53, м. Київ

продам ● Стоматологічне обладнання

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ
ООО “литхромБулат”

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

litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

лИТхРОМБУлАТ

Украина, чехия, USA, Италия, германия, Словакия

производство германия

1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса
ГИПС

Дробь 
Для ПеСкоСтруя

цена за киллограм - 38 грн.

- 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

Цифровий панорамний рентген-апарат

GENDEX 
oRTHoRALIX 9200 DDE 

067-868-81-82 

1313
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Продаю б/в фізіодиспенсер 
із наконечником Inramax-Plus carlo De Giorgi (Італія). 
апарат у робочому стані.
Тел. 098-410-35-66

продам ● Стоматологічне обладнання

Новое поколеНие 
электроННых аппаратов

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

преимущеСтва:
- обновленный дизайн

- усовершенствованный механизм
- укомплектован бактерицидной лампой

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

ціна - 22 000 грн
Гарантія - 1 рік

Система відбілювання 
– СВІТОВИЙ лІдЕР 

ВІдбІлЮВання ЗУбІВ

лампа для 
відбілЮвання Зубів 

ZooM ADVANcED 
poWER

тел: 050-877-16-82

м. Київ 
вул. О. Довженка, 18

тел./факс: 044-502-68-33
050-356-84-66

lukasevych@cor-medical.com

Бінокулярні 
оптичні системи 
Surgitel®(США)

www.surgitel.com

от $300 

тел.:06474-333-30, 050297-05-55
www.arkv.front.ru,  е-mail:arkv@front.ru

апарати для 
нанеСення 

ретенційних пунктів 
на металеву поверхнЮ 

Зубних протеЗів.

У стоматологічну клініку (м. бровари) потрібен лікар-
стоматолог на загальний прийом. досвід роботи від 3-х років 
після інтернатури! Пацієнтами забезпечуємо! 
Офіційне оформлення!
Тел. 068-597-56-29

Потрібен лікар-стоматолог у приватний стоматологічний 
кабінет на правах оренди (м. львів).
Тел. 067-961-93-74

У зуботехнічну лабораторію (м. Харків) потрібен кераміст 
із досвідом роботи не менше 2-х років.
Тел.: 057-750-88-32, 063-671-40-47

робота в СтоматолоГії ● вакансії

Сучасна стоматологічна клініка 
у місті києві на подолі запрошує на роботу:

- лікаря стоматолога;
- медичну сестру.

Вимоги: стаж роботи не менше 3-х років.

контактний тел.: 050-138-39-06, 098-455-88-42

оренда Стоматклінік/кабінетів

Пропоную співробітництво лікарям стоматологам на 
умовах оренди в місті Києві

тел.: 044-425-78-48, 
067-209-71-75

Костянтин

15
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«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ
В КЛІНІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АРК 
У РАМКАХ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ» ЗА ПІДТРИМКИ 
АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКОЇ ЕНДОДОНТИЧНОЇ 
АСОЦІАЦІЇ, НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ДЕНТАЛ КЛАС» 
ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

м. Алушта
29-30 квітня 2011 року
Реєстрація учасників:
з 8:30, кава-брейк за розкладом

11:30 – 12:00  перерва на каву

14:20-15:20  перерва на обід

09:30-09:55 Урочисте відкриття конференції

18:00 – 19:00 На Ваші запитання відповідає президент 
Української Ендодонтичної Асоціації проф. Політун А.М.

19:00 – 24:00  Урочистий бенкет. Вручення призів.

10:00 – 11:30  проф. Антоніна  Політун 
д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології з курсом 
дитячої терапевтичної стоматології Медичного інституту УАНМ. Президент 
Української Ендодонтичної Асоціації. Директор науково-практичного центру АСУ. 

15:20 – 17:00 Тарас Городецький
Керівник спеціалізованої ендодонтичної клініки у м. Львові, лікар-хірург відділення 
щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні, віце-президент 
Української Ендодонтичної Асоціації, член Асоціації Імплантологів України.

17:00-18:00 Тарас Городецький

«Використання операційного мікроскопа 
в клінічній ендодонтії»

«Обтурація чи герметизація кореневого каналу? Критерії успіху»

«Розгляд клінічних випадків. Визначення тактики лікування в 
конкретній ситуації»

12:20 – 14:20  проф. Карлос Альберто Спиронели Рамос (Бразилія)
Випускник Університету штату Ландрін (1987 р.): 
стоматологія, хірургічна стоматологія.

«Успішне використання репаративного цементу МТА в 
повсякденній клінічній практиці»

Перший день, 29 квітня (Конференц-зал)

Вартість участі в конференції - 1000 гривень.
У вартість конференції входить: лекційна програма, інформаційний пакет, сертифікат.
Оплата здійснюється у готівковій та безготівковій формі.
Проживання, харчування та вечірня програма у вартість участі в конференції не входить.
Банківські реквізити:
ПП «Дентал класс»
ЗКПО 35110302, КРИМ.РЕГ.УПР.КБ. «ПРИВАТБАНК» м. Симферополь
МФО 384436,  р/р 26005054905156
Призначення платежу: за участь у міжнародній конференції (вказати ПІП). Платежі приймаються виключно в гривнях.

12:30 – 13:00  перерва на каву.

14:00 – 15:00 перерва на обід

16:30 – 18:00  Сергій Антонов
Провідний спеціаліст в галузі медичного права, адвокат по «медичних справах», 
директор Центру медичного права, член редколегії і консультант журналау 
«Управління закладом охорони здоров`я», автор серії публікацій щодо 
юридичного захисту інтересів медичних закладів, кандидат юридичних наук, член 
Всесвітньої асоціації медичного права, офіційний представник міжнародного 
медичного консалтингового агентства PANAMEDICAL Consulting LTD (UK London).

9:00 – 10:30 Олексій Волокітін
Лікар-стоматолог, приватна стоматологічна практика (м.Дніпропетровськ),
консультант компаній  SybronEndo, Leica Microsystems в Україні, автор публікацій 
на тему ендодонтії та мікрохірургії.

«Гістологічна структура заапікальних змін  при хронічному 
періодонтиті. Найновіші наукові дані»

15:00 – 16:30 Вадим Загородній
Приватна практика (м.Хмельницький). Основна спеціалізація - художня 
реставрація, ендодонтія. Фіналіст національного півфіналу змагань у мистецтві 
реставрації зубів «Призма» (чемпіонат 2006), переможець міжнародного 
змагання у мистецтві реставрації зубів «Призма» (чемпіонат 2008 р.), консультант 
компанії Міцеріум в Україні. Автор навчального курсу «Прямі композитні 
реставрації фронтальної групи зубів». Автор публікацій на тему художньої 
реставрації. 2 патенти на винахід в стоматології.
«Особливості прямого відновлення ендодонтично лікованих зубів»

13:00 – 14:00 Тарас Городецький
«Прийоми і методи досягнення безболісної анестезії»

10:30 – 12:30  Валерій Горбенко
Лікар-стоматолог, приватна стоматологічна практика (м.Черкаси), 
консультант компаній  Angelus, TDV в Україні.

«Застосування еластичних скловолоконних ситем 
в ендодонтії та адгезія їх до дентину 

кореневого каналу»

«Останні зміни в законодавстві, актуальні для медичного бізнесу: 
Податковий кодекс, трудові відносини, перевірки, 

персональні дані пацієнтів тощо»

Другий день, 30 квітня (Конференц-зал)

Запис та бронювання номерів за телефоном: 099 30 555 55 (Оксана Петрівна)
Адреса проведення конференції:
98510, Україна, Крим, м. Алушта, вул. Червоноармійська, 9 
ЗАТ Санаторій «Золотий колос»
http://goldenkolos.com
Міжнародна наукова конференція зареєстрована і проводиться відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2009 №484 
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України  05.07.94 за №146/35. Зареєстрована відповідно з планом заходів Головного стоматолога Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим. 
Всім учасникам буде виданий сертифікат, що підтверджує участь у цій конференції. «Сертифікати учасника конференції» дають право для пред’явлення в комісії 
по стоматології для набору необхідної кількості балів на підтвердження або присвоєння певної кваліфікаційної категорії. 19

Ведучі: проф. Політун Антоніна Михайлівна, 
             Тарас Городецький  (Україна).
Мова конференції: українська, англійська, російська.
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интернет магазин  www.dlux.biz   тел.(057)756-8-000
ЧФ "денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. л.Свободы, 34, к.148
оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 
www.dentalux.ua      |      www.dlux.bizwww.dlux.biz

акция от WWW.DLUX.BIZ

21

акция!

акция!

внимание

внимание

аппарат для вытяжки 
зубных гильз аЗГ-1

УКРаИна

биопласт-дент гель 
3 мл

ВладМИВа

клипдент гранулы 
(100-500)мкм 0.5см3

ВладМИВа

акция!

акция!

внимание

внимание

Скалер ультразвуковой 
UDS-E

woodpecker

Эндочак E1 120
woodpecker

тигель Форнакс 35 
Ф-01-4

ВладМИВа

акция!

акция!

внимание

внимание

Зеркало  
QT-014

акция!
внимание

Гильзы 
стоматологические 10

акция!
внимание

диски алмазные (фрезы) 
D-22
аГРИ

акция!
внимание

64,12
Грн.

1800

96,18

Грн.Грн.

Грн.

6500280
Грн.

Грн.

42
Грн.

15,10
Грн.

58,29

48,91
Грн.

Гибкий пластиковый рычаг обеспечивает точную и 
лёгкую установку абатмента в имплантате, эргономично 
подстраиваясь под размеры полости рта.

Идеальное решение для техники протезирования с опорой «Все на четырех»

 
Основание и винт с уникальной конструкцией 
прикручиваются вместе, гарантируя высокую прочность 
соединения и устойчивость супраструктуры, что 
обеспечивает длительный срок службы.

 
Удобная в использовании система абатментов 
Alpha Universe MultiUnit состоит из двух 
частей: основание (есть выбор оснований 
разной высоты и с разными углами) и колпачок 
(имеется разный выбор конструкций в 
зависимости от необходимой реставрации).

Система абатментов Alpha Universe 
совместима со стандартными инструментами 
и деталями протезов Alpha-Bio Tec, что 
минимизирует затраты на приобретение 
дополнительного инвентаря и упрощает 
процесс изготовления реставрации.

                                               

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

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

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

20
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«СтоматолоГ-Ж»
г. киев, ул. Шота руставели, 27
тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@ukr.net

►oDIDENT
Эстетический вид позволяет сочетать с работой имплантологии. 

Четырехслойные зубы. Отличный эстетический вид, очень естественный (ВИТа).

►oDIpAL
Трехслойные передние и задние зубы (ВИТа). Специальное оформление края 

передних зубов для сцепления с пластмассовым протезом.

►oDILUX
Трехслойные передние и задние зубы (Ivoclar).

Высокая устойчивость к стиранию.

►oDIMAX
Три слоя в верхних передних зубах и два слоя в остальных (ВИТа).

Твердые и износостойкие.

UNIDESA
(Испания)

искусственные
акриловые 

зубы

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3D діаГноСтика
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

уваГа, роЗпродаЖ!

Імплантат «Tuareg»(«Adin») - $55
Імплантат «Dynamic»(«Cortex») + абатмент - $65

Імплантат «Dynamic»(«Cortex») база - $60
Імплантат «Classic»(«Cortex») + абатмент - $60

Імплантат «Classic» («Cortex») база - $55
А також інструментарій фірми «Cortex» за зниженими 

цінами (сумісний з системами «Alpha-Bio», «MIS», «AB Dental»)

тел.: 044-332-44-32; 332-25-32

DR-17
разработан специально для 
стоматологии!

надеЖный и 
универСальный 
монитор С рядом 
Функций проСмотра 
видеоСиГнала.

Прекрасно подходит для 
демонстрации лечения 
пациентам.

▼ Разрешение SXGa 1280 x 1024

▼ Оптическое стекло NeoV™

▼ Прочный металлический корпус

▼ Короткое время отклика: 3 мс

▼ динамический диапазон контрастности 3000:1

▼ Входы DVI, S-Video и cVbS 

▼ Функция автонастройки

▼ Электропитание постоянного тока 24 В 

        (для использования с медоборудованием)

▼ дополнительная ручка позволяет легко 

        менять положение монитора

▼ Гнездо для замка Kensington

▼ Стандартное крепление VeSa

www.dentland.com.ua

т. 061-289-33-88
www.satva.com.ua

т. 0352-28-71-75
www.eld.com.ua

т. 03142-5-15-85 23
www.galit.te.ua

т. 0352-43-38-07
www.kmm.com.ua

т. 0652-24-80-24

СМЕжныЕ ОБлАСТИ 
В эндОдОнТИИ

Семинар по эндодонтии 
14-15 июня 2011 г. Киев

доктор Михаил Соломонов, DMD
1. Endodontic  - periodontal lesions эндодонтально
периодонтальные(пародонтальные) совместные 
поражения.
• Определение ,Этиология и Патогенез.
• Классификация.
• Клинические и рентгенологические признаки.
• Диагностика и дифференциальная диагностика.
• Методы лечения и их последовательность в различных 
группах поражений.
• Прогноз.
• Разбор сложных клинических случаев.
• Схема совместной работы 
парадантолога(периодонтолога) и эндодонтиста.
2. Резорбции(Internal, External Inflammatory,Аpical 
Inflammatory, Surface, Cervical invasive, Replacement, 
Transitional Apical Breakdown).
• Биология процессов резорбции кости и зубов
• Защитные механизмы и их нарушения
• Определение ,Этиология и Патогенез
• Классификации и их сравнение 
• Клинические и рентгенологические признаки
• Диагностика и дифференциальная диагностика
• Методы лечения, их варианты и комбинирование, 
новейшие подходы и   разработки
• Прогноз и сроки наблюдений
• Разбор клинических случаев
• Резорбции в практике терапевта, эндодонтиста 
и ортодонта.
• Авторская классификация резорбций
3. невитальное отбеливание.
• Препараты, техника, показания и противопоказания, 
опасности, прогноз.

По организационным вопросам просим Вас 
обращаться в представительство IDG

 в Украине.
тел.: +38(097)8162075; +38(093)6604417  

Маргарита
тел.: .+38(067) 5046208; +38(044)2327709 ; 

+38(093)0298660  Антон
e-mail: brovera@mail.ru

Стоимость: 4000 грн.
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ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль,  вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,
тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

TYW1
продуктивність 60/4 л/хв/бар
ресивер 22 л

TINHERo 16L

FENG 22L

TANGoR 12L

TYW2
продуктивність 85/4 л/хв/бар
ресивер 22 л

TYW2A
продуктивність 110/4 л/хв/бар
ресивер 50 л

TYW4, TYW6
продуктивність 180/4 л/хв/бар
ресивер 80 л
продуктивність 250/4 л/хв/бар
ресивер 120 л

Сучасне стоматологічне обладнання 
(все, що необхідне для стоматологічного кабінету):
■ Стоматологічні установки, стоматологічні крісла "СаТВа КОМбІ".
■ Пересувні і портативні стоматологічні установки, 
бормашини "СаТВа КОМПаКТ", "СаТВа ПОРТа", "СаТВа бус".
■ Скелери, фотополімеризаційні лампи, ендомотори, 
апекслокатори, наконечники.
■ Стоматологічні компресори.
■ Стерилізаційне обладнання: автоклави класу В, N, 
дистилятори води, упаковочні машини.
■ дентальне рентгенівське обладнання: рентгено-проявочні машини, 
візіографи.
■ Інтраоральні камери, важелі моніторів, монітори.

www.shop.satva.com.ua

office@satva.com.ua

800 €
ВЕСняна 

аКЦIя

2726
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Журнал «СтоматолоГіЧні оГолоШення»  ви моЖете отримувати:

м. херсон
КММ МЕдТЕХнІКа-4 вул. Жовтневої революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. харків

ВЕлІЄВ ФОП в ул. Рудика, 6, тел. 057-714-07-48
дЕнТалЮКС пр-т. л. Свободи, 34, к. 148, тел. 057-337-74-40
дЕнТПРО вул. Кооперативна, 5(вхід з двору), тел. 057-714-07-13
КММ МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

м. Чернівці
КММ МЕдТЕХнІКа-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. Сімферополь 
КММ МЕдТЕХнІКа-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. одеса 
КММ МЕдТЕХнІКа-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07
КОМПанІя КРИСТал вул. дорожня, б. 25, тел. 048-777-30-05

м. мелітополь
КММ МЕдТЕХнІКа-5 вул. байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. Севастополь
КММ МЕдТЕХнІКа-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. полтава
ВІОла МЕдТЕХнІКа вул. Чапаєва, 15, тел. 0532-610-592

м. миколаїв
КММ МЕдТЕХнІКа-12 пр-т леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. дніпропетровськ
КММ МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93

м. кривий ріг
КММ МЕдТЕХнІКа-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя
ВІТадЕнТ вул. анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42
КММ МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. луцьк
КММ МЕдТЕХнІКа-11 вул. Сагайдачного, 1, 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
КММ МЕдТЕХнІКа-15 вул. бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. київ
бІОдЕнТ вул. дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
дЕнТЕК в ул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІнФОлаЙн пр-т 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31
лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24
МЕдМаРКЕТ СЕРВІС вул. Машинобудівна, 44, тел. 044-206-27-02
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
СТОМаТОлОГ-Ж вул. Шота Руставелі, 27, тел. 044-531-98-90
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
УКРМЕд дЕнТал вул. довженко, 18, тел. 044-537-38-78
ЮнІдЕнТ УКРаЇна вул. Шолоденка, 3, офіс 212, тел. 044-239-47-72

м. львів
КОннЕКТ вул. Княгині Ольги, тел 032-295-55-62
дЕнОн дЕнТал  пр-т Чорновола, 45-а, корп. 5, тел. 032-231-76-76

м. кіровоград
КММ МЕдТЕХнІКа-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

р е д а к ц і й н а  п о л і т и к а :
«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 «Самурай», м. Київ, вул. Марини Роскової, 23. номер підписано до друку: 28.03.2011. 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. 

приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«Стоматологічні оголошення»

*1у.е.= 1$ в гривнах по курсу на день оплаты.

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.

2700 у.е.*

2500 у.е.*

м. хуст

Елд вул. л. Толстого, 6, тел. 03142-5-15-85



АКЦИОННЫЕ 
ЦЕНЫ!

somos liDeres!

Характеристики:
- максимальна потужність,               
обертовий момент: 210Вт, 50 Н/см
- максимальна потужність насосу: 75 мл/хв.
- число програм: 10
- швидкість двигуна: 200-40 000 об/хв.
- освітлення 25 000 люкс
- багатофункціональна ножна педаль                          
(регулювання швидкості, охолодження, 
напрямку ходу)
- удосконалена калібровка обертального 
моменту (система АТС) – висока точність 
обертання.

ФІЗІОДисПеНсер

кОмПлектацІя:
пристрій керування, 
мікродвигун з кабелем 1,8м,  
кутовий понижаючий 20:1 
титановий(стальний) наконечник 
з оптикою(без оптики), педаль 
керування, трубка подавання 
води(5 шт), інші аксесуари.

з кутовим наконечником 
SGM-E20RI (20:1)

Surgic XT 3550$

з кутовим наконечником 
SGM-E20RI(20:1) 

зовнішнє охолодження

Surgic AP 2730$

з кутовим титановим наконечником 
Ti-SG20L (20:1, з оптикою)

Surgic XT PLuS 3875$

ТОВ «УКРМЕД Дентал», м. Київ, вул. Довженка, 18
тел./факс: 537-38-78, 458-47-60, www.ukrmed-dental.com

Мікромотор лабораторний  настільний
ULTIMATE  XL-GT
• безщітковий мікромотор потужністю 250Вт

• блок керування на основі мікрокомп’ютера

• функція автоматичної фіксації швидкості

• система самодіагностування

• захист від перенавантаження

• швидкість 1 000 - 50 000 об/хв

Не потребуючий змазки турбінний 
наконечник з системою подачі води
PRESTO AQUA II
• два типи подачі води – струя або розпилення

• можливість використання як бутильованої, так 
і водопровідної води

• кільцевий механізм зажиму бора

• низький рівень шуму та вібрацій

• унікальний механізм захисту від пилу для 
захисту внутрішніх елементів

• швидкість 320 000 об/хв

• для роботи з цирконієм

30

1565$

1600$




