
НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

.com

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

www.dentalinfo.kiev.ua

За умови купівлі продукції Alpha-Bio TEC на 2600 у.о. 
Оплата в грн за регулярною вартістю

Великий хірургічний набір
у подарунок!

Економія 50% 

ФРЕЗЕРУВАННЯ  
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

UADENT
ЗУБОТЕХНІЧНА 
Л АБОРАТОРІЯ

044-290-70-80    067-444-17-34    www.uadent.kiev.ua 067-934-91-19    095-360-19-19    www.zircon.com.ua

440 грн

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

 М/К – від 300 грн
 Циркон – від 1100 грн
 Інжекція – 300 грн

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Effect

3/2016 044-573-97-73 СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ



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



При  покупке* 4 титановых 
абатментов одной серии  

При  покупке* 10 титановых 
абатментов одной серии   

При  покупке* 10 имплантатов 
одной серии 

При  покупке* 20 имплантатов 
одной серии20  20 +

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

Украина, 03039, г. Киев,
пр. Голосеевский, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» 
Официальный дистрибьютор 
в Украине

ВНИМАНИЕ!   Мы снизили регулярные цены на имплантаты!  

Теперь SPI | NICE – 100$,  ICE | ARRC | ARRP – 85$,  DFI – 80$,  ATID – 70$!

*Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

 имплантат
абатментов
в подарок!
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абатмент
в подарок!

абатмента
в подарок!

Акция от Alpha-Bio Tec
Доступное оригинальное качество!

+

+

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

Украина, 03039, г. Киев,
пр. Голосеевский, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

*Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

ВНИМАНИЕ! Мы снизили регулярные цены на имплантаты!  
Теперь SPI/NICE – 100$,   ICE/ARRC/ARRP – 85$,   DFI – 80$,   ATID – 70$!
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• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

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

Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 11.03.2016.

Продам зуботехнічний паралелометр SURVEYOR.
Ціна: 5500 грн.

097-919-33-28

Продам свою розколірку VITA 3D-MASTER.  
У роботі не використовувалася.
Стан відмінний! Ціна: 3333 грн.

073-045-35-34

Установка б/в CASTELLINI FIRMA 2005 р.в: пересувний 
блок лікаря, м/м, пістолет в/п, скейлер, вихід під турбіну, 
пилосос, слиновідсмоктувач, ф/п лампа, сепаратор. Київ.

093-043-24-35

В приватну стоматологічну клініку (м. Київ, Севасто-
польська площа) потрібен асистент стоматолога (жінка).  
Досвід роботи в стоматології від 1 року обов`язковий. 

044-537-18-75

Потрібен стоматолог-інтерн. Змішаний прийом.  
Зручний графік. 70 км від Києва, м. Козелець.  
Всі питання по телефону.  

066-366-7200

Продам пальник ELEKTROLIZ для високо- та низько-
температурної пайки, зварювання, різання металів  
та інших матеріалів. Ціна: 25 000 грн.

067-731-70-86

Продам апарат для виготовлення нейлонових зубних 
протезів (термопластів). В работі не був, резервне збері-
гання. Материали для старту додаються. Ціна: 21 500 грн.

095-620-08-51

Продам автоклав AXYIA 6.0 (Італія) 2008 рік випуску.
Був в експлуатації 1 рік. У дуже хорошому стані.

050-333-07-49

З/т лабораторія YAMAMOTO-LAB (Київ) шукає ДОСВІДЧЕНОГО 
кераміста. Відмінні умови, навчання в Україні та за кордоном. 
Співпраця з кращими стоматологами та лекторами.

044-229-61-30, 044-507-2184

В стомат. клініку "АССА" на Позняках (м. Київ) потрібен  
стоматолог-терапевт.  ДР від 3-х років. Позмінний графік.  
Без сумісництва, повна зайнятість.  Офіційне працевлаштування. 

063-377-78-82 

Пресовка нейлонових зубних протезів (для техніків) - 
300 грн.  Вчасно, та якісно. Кур’єр по Києву,  
відправка «Новою Поштою» по Україні.

093-880-73-99

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання НОВЕ

У зв’язку з від’їздом за кордон терміново продам 
імплантаційний набір + 30 імплантів STAR PLUS  
фірми CONNECT. 

066-077-87-45

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання НОВЕ

 
Продам апарат для лазерної пайки фірми DENTAURUM.
Ціна: 230 000 грн.

050-310-74-05

ПРОДАМ ● Зуботехнічні матеріали б/в

Продається б/в стомат. крісло THOMAS. В робочому стані.
Причина продажу - купив собі нові установки. Можливий торг.

050-333-07-49

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Повний спектр зуботехнічних робіт (ВСЕ за винятком 
ортодонтії). Працюю виключно зі стоматологами Києва.

067-745-63-00

ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

В КЛІНІКУ СУЧАСНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ ПОТРІБНІ  

ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ  
ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

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

067-26-000-92

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24

Запрошуємо на роботу зубного техніка зі знанням 
програми EXOCAD. Лабораторія знаходиться в Києві.

050-272-21-64

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ

З/т лабораторія DENTAL PARTNER. Всі види зубних про-
тезів будь-якої складності. Д/Р більше 12 років. Кур'єр 
по Києву, доставка в регіони «Новою Поштою».

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

Пропоную виготовлення М/К незнімних конструкцій. 
Якість, естетику гарантую. Кераміка IPS InLine. 
Д/Р 19 років. Ціни від 500 грн.

096-202-92-97

ПОШУК ПЕРСОНАЛУ
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Здається позмінно стомат. кабінет у Києві  
(р-н Солом'янської пл.). 390 грн/зміна (6 год), 220 грн/ 3 год 
(мінімальний час). Можливе працевлаштування. 

068-322-14-91

Команда професіоналів з/т лабораторії «ЕФЕКТ» запро-
шує до співпраці. М/к від 300 грн, м/к на імплантатах 
від 500 грн, ц/к від 1100 грн. Київ, метро «Шулявська».

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

Коронка М/К.......................300 грн.
Коронка на оксиде циркония....................1000 грн.

Бюгельный протез..................................................1300 грн.
И многое другое...

Качественные услуги 
З/Т лаборатории 
по лучшим ценам!

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

г. Киев, ул. Щорса, 44 Б, ИПСТ 
Тел.: +38 (099) 104 58 39
        +38 (068) 921 06 51
k-optimus@ukr.net

 Оптимальная цена
 Оптимальные сроки
 Высокое качество

410 грн
КАРКАС

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ
АБАТМЕНТ

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

5-ая единица
в подарок!Суббота – 

рабочий день

575 грн

067-244-35-42
БОРЫ АЛМАЗНЫЕ – ОТ 85 грнФРЕЗЫ ЛИНДЕМАНА – 600 грн

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

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

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

- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ  АПЕКС-ЛОКАТОР?

КТ зубів в Києві, на Позняках, (Ахматової 14А) стоматологія 
«Люмі-Дент». Комп'ютерний томограф PHT-6500 (Vatech, 
Корея), з 8.00 - 21.00, без вихідних www.lumident.kiev.ua.

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

Здається в оренду стоматологічний кабінет  
на Солом'янці в Києві. Все необхідне для роботи, 
деталі за телефоном.

050-313-31-73

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

097-837-31-72

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

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

Здам стомат. кабінет повністю, або частково.  
Обладнаний, на два крісла. Фасадний вхід!  
Київ, метро «Академмістечко», вул. Булаховського, 5.

067-271-01-40

Виготовляємо м/к від 300 грн (NORITAKE, DUСERAM KISS, 
IVOСLAR). Акриловий протез 700 грн, нейлоновий 900 грн, 
бюгель 1500 грн, ацетал 1500 грн. Кур'єрська доставка.

067-969-82-88

Здам кабінет в новій клініці в по вул. Бориспільській. 
Фасад. Зручна транспортна розв'язка. Є все необхід-
не, стерилізація, рентген знімки (візіограф).

067-441-67-99

Здам в оренду стомат. кабінет в новій клініці з новим 
обладнанням в центрі Києва (вул. Жилянська). Фасадне 
приміщення. Все необхідне для роботи, в т.ч. візіограф.

098-220-05-05

www.dentabutic.com.ua

Компания "MARORESKU"
Киев, пр-т Победы, 67,
корпус В, офис 417 (м. "Нивки")

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамичес-
кими штифтами (10 шт.)

Трегер сотовый + штифты 
из высокотемпературной стали

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Ø 80 мм, 65 мм, 55 мм

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20

(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

Воскотопки и электрошпатели, 
трегеры сотовые, головки для 

обработки нейлона
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

780 грн

1240 грн

1860 грн

1050 грн

1570 грн

290 грн

190 грн

от 30 грн

СЕРВІС / РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

ЗДАМ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за
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ЦИКЛ ВЕСЕННИХ СЕМИНАРОВ  
С МАСТЕР-КЛАССАМИ 2016

Приглашаем посетить курсы и программы повышения 
квалификации в области терапии, хирургии, ортопедии, 
имплантации, эстетических реставраций, пародонтологии, 
эндодонтии, ортодонтии и детской стоматологии.

Каждый семинар с мастер-классом! Практические занятия, обучение уникальным методикам, 
маленькие группы и открытое обсуждение изученного материала.

Для всех участников семинаров – специальная цена на ирригатор Н2О floss – пульсирующая  
струя воды - мировая инновационная разработка – чистит зубы в 3 раза эффективнее зубной щетки!

Условия участия, подробная информация и запись:

099-511-10-81, 097-940-40-39 или на сайте www.pearl-stom.od.ua /Pearlstom /public61893964

Мы в социальных сетяхЗвоните и регистрируйтесь!
На мастер-классах количество мест ограничено!
Организатор: Учебный центр PearlStom
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОДЕССА

Участники семинаров получат именные сертификаты. В стоимость обучения входят обеды и кофе-брейки.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
Сохраняем зубы! Основы.  
Лоскутные операции –  
от простого к сложному.

Стоматология детского воз-
раста, ортодонтия для врача 
общей практики.

Основы дентальной  
имплантации.

Пародонтологические 
пластические операции. 
Мастер-класс.

1-й день: Роль ортодонта – выбор  
и реализация последовательности лечения.

2-й день: Френикулотомия.  
Пластика преддверия полости рта. 
Ортодонтические имплантаты  
и минипластины. Пьезохирургия.

Конференция: Взаимодействие 
ортодонта и хирурга-стоматолога.

Авторский курс по имплантации. 
Успех командной работы врачей.

26 марта

27 марта

2 апреля

16-17
 апреля

9-10  
апреля

3 апреля

Лектор:  
Владимир Крыкляс 
к.м.н., доцент,  
хирург-стоматолог  
высшей категории

Лектор:  
Cергей Шпак 
к.м.н., детский  
стоматолог, 
ортодонт

Лектор:  
Евгений Бабов 
к.м.н, доцент, 
хирург-стоматолог 
высшей категории 

Лектор:  
Валентина Мудрая 
к.м.н., доцент, 
специалист  
по имплантологии 
и пародонтальной 
хирургии

Лектор:  
Наталья Борченко 
к.м.н., ортодонт

Лектор:  
Евгений Бабов 
к.м.н, доцент, 
хирург-стоматолог 
высшей категории 

Научно-практическая конференция 
«Новейшие стоматологические технологии» 
на комфортабельном пассажирском 
теплоходе-пароме «Каунас Сивэйз»  
по маршруту Одесса - Батуми - Одесса.

Вас ждут! Теплое море, ласковое солнце, удивительно притягательный берег 
Грузии, незабываемый отдых, развлекательная программа, интересное 
обучение, морское путешествие и посещение солнечного Батуми!

 На борту судна для врачей-стоматологов всех специализаций:
1. Конференция «Теоретические и практические аспекты  

регенеративной стоматологии». 
2. Семинары,  мастер-классы – 15 тем: пародонтология, ортопедия,  

хирургия, имплантация, лазер, эстетические реставрации,  
эндодонтия, наркоз, детская стоматология.
Уникальная возможность! 
За 5 дней –16 семинаров и путешествие в Батуми!

Акция!
 / Среди всех зарегистрировавшихся и оплатив-

ших круиз до 1 апреля, а также всех опла-
тивших участие в любом другом курсе Учеб-
ного центра PearlStom в период с 1 марта  
по 1 апреля будет производится розыгрыш  
одного 50% cashbackа (возврат денег).

 / Хотите еще? Тогда испытайте судьбу - Учебный 
центр PearlStom разыгрывает одну бесплатную пу-
тевку на пассажирский паром «Куанос Сивейз». 
Для участия в розыгрыше нужно  поставить like 
странице PearlStom в Facebook 

25-30 мая

Обязательное условие: поделиться постом о круизе  
и других курсах с хештегом #PearlStom

Результаты лотерии будут оглашены 17 апреля! Удачи!



 Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

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

2800
 
$

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

ПАКУВАЛЬНА 
МАШИНА 
KDF-500

280 $

АКВАДИСТИЛЯТОР 
KDZ-4000

190 $
ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, пр-т Победы, 61/2 
044-503-33-24,  
067-447-16-32

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

Цвет BL( Блич )

Акриловые зубы



www.all-dent.com.ua

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click

www.al l-dent.com.ua

www.all-dent.com.ua

(073) 466 9308
(063) 439 9459

Прием заказов,  

консультации:

*Оплата в гривнах

Сделано в Юж. Корее

CВОБОДНЫЙ ВЫБОР 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

ЕДИНАЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

ДВЕ КОНУСНЫЕ  
ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ 

PLATFORM 
SWITCHING

КОНУСНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ  
11 ГРАДУСОВ

N
EO

B
IO

TE
C

H
 IS

К
ну

сн
ое

 с
ое

ди
не

ни
е

Дентальные имплантаты  
NeoBiotech

55 $
и 68 $

Сделано в Юж. Корее

Ортопедия 
совместима 
со всеми 
КОРЕЙСКИМИ 
имплантатами!

14 $40 $

0 о

15
 о и 2

5
 о

48 $

22 $

7 $

140 $

Костная 
ловушка

180 $

80 $

Титановая 
мембрана

Объективный способ 
измерения стабильности  
дентальных имплантатов

999 €
MADE IN SWEDEN

2500 €

Ostell ISQ

В нашем магазине Вы также найдете продукцию 
таких всемирно известных брендов



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

Система верхней  
или нижней подачи 
инструментов  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

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

 � Единый переключатель подачи 
воды, воздуха и питания

 � Мягкая обивка кресла (опция )

Цены индикативные. Оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 3850

цена

от   $ 7100

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

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



www.dlux.biz

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

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК  

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

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

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

4.	Гибкие условия доставки при заказе от 1000 грн

5.	Наложенный платеж

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

У НАС ВСЁ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ



 X Бестенневой эффект

 X Беспроводное решение

 X Беспрерывная работа до 12 часов

 X Легкая и прочная конструкция (104 гр.)

 X Включение и выключение  
одним движением

 X Сменная индивидуальная оптика  
с широким полем

 X Мощность света до 100.000 Люкс

Ваше профессиональное преимущество

+380 96 150 72 32
+380 66 029 37 85

sale@dr-kim.info
www.dr-kim.info

sale@abdent.com.ua
www.abdent.com.ua

Типы налобных осветителей

Весенние 
СКИДКИ!

Медицинская оптика и свет

DKT DKL

Бинокулярные 
лупы

Стекла 
повышенной
детализации

Бестеневые налобные осветители

DKH-40 DKH-50

SWITZERLAND

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

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

15 імплантатів RoottForm
з конусним з’єднанням

15 абатментів

5 трансферів 
для закритої ложки

5 трансферних 
ковпачків

15 формувачів ясен 15 трансферів
для відкритої ложки

Хірургічний набір
TRR-mini

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

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

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

оплата в грн. по курсу

двоетапна система з конічним з’єднанням

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

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

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

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

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




