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Продам ● Зуботехнічне обладнання Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам б/в піч «Термодент-4» для металокераміки, 
у відмінному стані, є всі документи.
Ціна —13 999 грн.
Тел. 050-925-42-51

Продам б/в полірувальний мотор 
від американського виробника.
Ціна — $ 375.
Тел. 099-736-27-66

Продам б/в вакуумний змішувач Roko Twister, з двома колбами 
на 250 мл і 500 мл. Використовувався два роки.
Ціна — € 400.
Тел. 067-909-18-76, м. львів.

Продам б/в апарат «Самсон» для протягування гільз, 
у хорошому стані. 
Ціна — 800 грн.
Тел. 097-985-64-37, м. дрогобич

Продам б/в фрезерний верстат cc.4 mariotti. 
Ціна — 25 000 грн, торг.
Тел. 097-990-76-12, 
м. дніпропетровськ

Продам зуботехнічний стіл українського виробництва, синього 
кольору, однотумбовий, із чотирма висувними металічними 
шухлядами, витяжним душником, світлом, мотором. У 
відмінному стані. Ціна — 450 у. о.
Тел. 067-401-83-90, м. бровари

Продам б/в апекслокатор IPex-Y141-251 NSK (японія), 
у хорошому стані, за договірною ціною.
Тел. 097-312-97-86

Продам б/в тример.
Цена — € 280.
Тел. 098-465-43-54

Продам б/в зуботехнічний апарат «Самсон».
Ціна — 2 300 грн.
Тел. 097-987-40-28

Продам б/в піч для випалу кераміки NeY centurion Q 50, у
 комплекті з помпою, у хорошому стані.
Ціна — $2 200.
Тел. 066-571-77-41

Продам б/в систему для виготовлення моделей 
Giroform pin drill.
Ціна — € 2 000.
Тел. 098-465-43-54

Продам б/в 
індукційну центробіжну ливарну установку Izodent-S, 
на 380 В, із додатковим обладнанням.
Тел. 098-789-10-80

Продам терміново б/в установку для лиття нейлону 
Deflex maD+кювета, виробництва Південної америки. 
Повний автомат. діаметр шахти — 22 мм. У хорошому стані. 
на гарантії. Ціна — 22 000 грн, можливий торг.
Тел. 063-236-26-31

Продаю б/в вакуумний змішувач Roko Twister із двома колбами 
(250 і 500 мл). був у вжитку два роки.
Ціна — € 500
Тел. 067-909-18-76

Піч, відкалібрована по сріблу. 
Відмінний стан.
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в піскоструминний апарат 
Renfert Professional IS + бонус — вібростіл whip mix.
Ціна — $650
Тел. 050-334-76-12

Продам б/в піч для випалу й пресування 
Ivoclar eP 600 combi upgrade. 
Ціна — € 4500, можливий торг, а також обмін на іншу піч.
Тел. 098-465-43-54

Продаю б/в зуботехнічний мікромотор 
anyxing на 60000 об. (Корея).
Тел.: 050-443-23-06, 093-315-20-80

Продам б/в піскоструминний апарат «аверон» 
для струминної обробки «аПО 1.2 М» 
(серія «Універсал»).
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в піч для прескераміки та металокераміки 
Propress 100 whip mix (СШа) у відмінному стані, 
перебуває в м. Києві.
Ціна — $3000
Тел. 050-443-23-06
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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

1 планка -  от 16,60 грн.

Romed R

03148 г. Киев, ул. строкача, 5
                                        тел./факс: 044-361-96-73
                                                                 044-403-05-30

e-mail: med_alyans@ukr.net

- Перчатки смотровые, 

   хирургические

- Перчатки    

   текстурированные

- ватные роллы

- Шприцы, системы, иглы

- Перчатки виниловые, 

   нитриловые

- Халаты одноразовые 

стер.\не стер.

- Лезвия, катетеры, 

   канюли

- маски, шапочки

- тонометры, 

стетоскопы

- Бахилы для 

посетителей 

   и персонала

- салфетки для 

   посетителей

- Фартуки  п\этилен 

одноразовые

Более 700 наименований товаров 

медицинского назначения для аптек, 

стоматологии, медицинских центров
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Продам б/в апарат для відбілювання зубів  monitex (Корея).
Ціна —1 500 у. о. 
Тел. 066-410-44-25, м. Харків

Продам б/в п’єзоелектричний ультразвуковий скелер  
Spartan mTS (з одним ендонаконечником). 
Ідеальний стан, гарантія.
Тел. 097-752-20-976

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в зуботехнічну піч 
«Фаорт-Платінум 128».
Ціна — 12000 грн
Тел. 097-395-93-35,  
Олег Васильович 

Продам піч для металокераміки «Термодент 4» 
у відмінному стані.
Ціна — 1750 у.о.
Тел. 050-925-42-51

Продається піч для випікання циркону mihm-Vogt HT (велика). 
Жодного разу не вмикалася. 
Придбана в офіційних дилерів цього року. Гарантія. 
Ціна  — 6000
Тел. 050-351-12-61

Продам терміново б/в піч avto-Press-Pluss 
(Jeneric Pentron, СШа).
Ціна — $2200
Тел. 067-763-60-37

Продається б/в вакуумна піч для випалу металокераміки 
Faort-Platinum 128. 
Стан — відмінний, зроблено не більше 100 випалів. 
Ціна — 12500 грн
Тел. 067-908-52-19

Продам б/в зуботехнічний тример mestra RH-3000. 
Потужність — 3000 об/хв.
Тел. 066-724-37-83,  
Ігор

Продам б/в тример мокрий. 
диск і прилад у гарному стані.
Ціна — 3000.
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в зуботехнічну піч для кераміки 
optima elite +  із компресором. 
Ідеальний стан, використовувалася десять  місяців.
Тел. 096-955-94-09

Продам ● Зуботехнічне обладнання
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Продам б/в стоматологічну установку «Кастелліні аріа-6». 
У комплекті: шість інструментів, два турбінних виходи, 
два мікромотори, скелер «Сателлек», пустер.
Ціна — 1800 у. о. 
Тел. 094-926-92-10

Продам б/в стоматустановку Granum, 2008 року випуску. В 
комплектації: компресор, фотополімерна лампа, скелер, 
крісло лікаря, нижня подача на п`ять інструментів, блок 
медсестри на три інструменти, підігрів води. Ціна — $ 3000.
Тел. 095-602-70-26

Продам б/в стоматологічну установку Planmeka Kompakt, 
в ідеальному стані.
Тел. 067-811-28-00, 
Руслан, м. Тернопіль.

Продам  б/в стоматустановку «Хірана» 
(вироб-во Чехословаччина): крісло, вмонтований компресор. 
У хорошому робочому стані. Ціна — 10 000 грн., торг.
Тел. 097-274-90-31, Іван

Продам б/в скелер. 
Повний комплект: блок живлення, педаль. 
У відмінному стані, майже не використовувався.
Ціна — $400.
Тел. 063-322-05-75

Здається в оренду стоматологічний кабінет 
(м. Київ біля ст. метро лук’янівська) 

площею 18 кв. м. Кабінет повністю готовий до роботи, 
обладнаний устаткуванням 

переважно чешського виробництва.

всі питання за тел. 
098-089-77-33

Зуботехнічна лабораторія здасть в оренду, обладнане 
робоче місце ливарника 

(район автовокзалу, пр-т науки). 

Можлива часткова завантаженість 
нашими замовленнями.

тел. 066-405-36-25

- 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

літні знижки на зуботехнічні вироби !
При замовленні одного термопластичного (нейлон) 

протезу в місяць-знижка 5%, 
двох та більше-знижка 10%. 

базова ціна протезу 699 грн. При замовленні любої 
металокераміки - постійна знижка 5%. 

базова ціна кераміки-190 грн. за одиницю Duceram 
Kis (німеччина), та 160 грн. за одиницю Ультрапаліну 

(Україна). Оплата безготівкова.
тел. 044-592-87-02
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Продам ● стоматологічне обладнання

Продаю б/в установку та гідравлічне крісло 
chirana Рraktik-a, 2001 року випуску. 
лише комплектом. Установка у відмінному стані.
Ціна — $1000.
Тел. 050-636-33-11

Продам б/в установку chirana з гідравлічним кріслом. 
У хорошому робочому стані, реставрована.
Ціна — 1 200 у. о., можливий торг.
Тел.: 050-555-91-45, 095-942-28-48, 
лілія Олександрівна

Продам б/в автоклав melag 29-30 (німеччина), об`ємом 17 л.
Тел. 066-724-37-83

Продаю б/в інтраоральну відеокамеру бездротову. 
Відмінний стан.
Ціна — $150.
Тел. 063-237-89-65

Продам б/в стоматустановку Diplomat classic, 
у хорошому робочому стані.
Тел. 050-644-82-80
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В приватний стоматологічний кабінет 
(м. Київ ст. метро Оболонь) 

потрібен лікар стоматолог - терапевт – хірург. 
Стаж роботи не менше 7 років, 1 категорія.

Оплата 40%.

тел. 067-441-72-71,
Ірина Олександрівна

Клініці «Сучасна стоматологія» в місті Києві 
потрібен лікар стоматолог на загальний прийом. 

Заробітна плата дуже висока. 
Місцезнаходження район метро дарниця 

(вул. Пожарського, 2).

тел.: 044-501-80-04; 
        067-26-000-92
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Піч для пресування та випалу кераміки

SatelliS 
uGin'dentaire 

067-868-81-82 

С каждой 
купленной Вами 
единици товара
1 копейку мы 
перечисляем в 
детский приютООО “литхромБулат”

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в стоматологічну фотополімерну 
бездротову лампу cicada, 
потужністю 1 400 мВт.
Тел. 097-062-30-45

Продам б/в дентальний рентген-апарат chirana, 
тумбочний варіант. У робочому стані. без документів.
Ціна — 500 у. о. 
Тел. 066-410-44-25, м. Харків

Продається б/в бездротова фотополімеризаційна лампа 
(данія). У гарному стані.
Ціна — € 450.
Тел. 050-999-69-64

Продам стоматологічну установку Findent (Фінляндія).
Ціна — $1200.
Тел. 050-311-73-50, 
м. Київ

Продається б/в стоматологічна установка 
Gnatus із верхньою подачею. Обтягнута захисною плівкою.
Ціна — 4800 у. о.
Тел. 066-755-77-10, 
андрій Володимирович

Продається б/в плівковий панорамний рентген-апарат 
cranex 3 + (Soredex, Фінляндія).
Тел. 050-383-14-71, 
Володимир Іванович, 
м. Київ

Продам б/в візіограф Planmeca-Dixi-2007 
у відмінному стані, 
можливо з датчиком «в-1» або «в-2».
Ціна договірна.
Тел. 067-763-60-37

Продам рентген-апарат Planmeca Proline Xc, 
2009 року випуску. Практично новий, 
майже не використовувався, у відмінному стані.
Ціна — $12 500
Тел. 050-711-43-99

Продається б/в стоматологічна установка «дипломат», 1999 
року випуску. на чотири інструменти. У відмінному стані, 
експлуатація з 2004 року.
Ціна — € 700.
Тел. 067-401-83-90

Продам б/в фотополімерну лампу woodPecker leD.c
Ціна —1200 грн.
Тел. 098-820-99-25
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Продам б/в стоматустановку «ЮС-20». Комплектація: пустер, 
турбінка, мікромотор, слиновідсмоктувач. 
Ціна — $550
Тел. 067-943-80-44

За более подробной информацией 

обращайтесь в ооо «Компания дентек»

тел. (063) 233 55 58 

факс (044) 498 28 51

e-mail: dentek@i.ua 

 www.dentek.com.ua

Материал 
для регенерации костной ткани 

«4Bone» 
уже в продаже! 

MiS 4Bone - остеопластический 
материал синтетического происхождения, 
состоящий из синтезированных 
гидроксиаппатита (Ha) и бета-трикальция 
фосфата (β TcP)(в соотношении 60%/40%) 
взаимосвязаных между собой.

Микро- и макропористость (70%) 
способствуют легкому проникновению 
остеогенных клеток и диффузии 
биологических жидкостей между его 
частицами. 

Оптимальная морфология и 
характеристики резорбирования 4boNe 
обеспечивают достижение предсказуемых 
результатов при его применении. 

Уникальная упаковка (фильтрационный 
шприц) делает использование материала 
простым и удобным.

4boNe дает возможность имплантологу 
без труда варьировать в широком спектре 
регенеративных процедур.
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Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в (чотири роки, майже не використовувалася) 
стоматустановку olsem Quality (бразилія),
у відмінному стані.
Тел. 093-758-70-64

Продам б/в крісло «Югодент», у народі — «крокодил».
Цена — $150.
Тел. 096-679-05-66

Продам б/в автоклав «ВК-30» вертикальний, 
у відмінному стані (після трьох років експлуатації), на 30 л. 
Ціна — 7 500 грн,  можливий торг.
Тел. 063-241-39-02,  Ілля, м. Київ, 
можлива доставка по всій Україні.

Продам б/в стоматологічну установку 
mistral Stern weber (Італія), 2004 року випуску.
Ціна — $3 800.
Тел. 050-322-16-14, богдана

Продам б/в стоматологічний монітор. 
Чітке якісне зображення, металевий корпус.
Тел. 067-721-36-48, андрій Миколайович

Продам б/в лазер фізіотерапевтичний angara-lazer. 
Призначений для проведення профілактичних і лікувальних 
процедур за допомогою низькоінтенсивного імпульсного 
лазерного випромінювання. Ціна —1 500 грн.
Тел. 097-504-87-57

Продам б/в стоматологічну установку Findent.
Тел. 067-594-64-48

Продам б/в візіограф Sopix (Франція) 
в ідеальному стані, використовувався два місяці. 
Продаж у зв`язку із закриттям.
Тел.: 099-712-53-67, 067-250-25-14

Продам повітряну турбіну кнопкової фіксації.
Ціна — 550 грн  із доставкою по Україні.
Тел. 067-67-61-119, Юрій, м. дрогобич

Продам б/в стоматустановку Hiradent lux 
у гарному стані, використовувалася в щадному режимі.
Тел. 050-393-63-75

Продам стоматологічний апекс-локатор 
Den apex (Denjoy Dental china, Китай), 
працює у вологих і сухих каналах. 
Ціна — 1520 грн.
Тел. 067-747-92-09

Продам б/в стоматологічне крісло chirana.
Ціна — 300 у. о. 
Тел. 0482-36-26-46

Продам відреставровану стоматустановку «Хірана», 
без компресора. Перебуває в м. Харкові.
Ціна — 400 у. о. 
Тел.: 099-048-60-79, 057-759-55-85
Роман.

Продається б/в стоматологічна установка «Сатва», 
електромеханічне крісло Ritter. 
Верхняя подача: мотор (японія), турбіна «М4» (світло), 
скалер Faro, фотополімерна лампа Faro, коагулятор.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в стоматологічну стоматустановку omS: 
пустер, два мікромотори, один пневмовихід, 
слиновідсмоктувач, підігрів води.  У робочому стані. 
Ціна — 800 у. о.
Тел. 050-519-59-03

Продам б/в безмасляний компресор 
ecom DK50-Plus (Словаччина). 
Ціна — $850.
Тел. 067-435-68-50, 
назар, м. бучач

Продається б/в фотополімерна діодна лампа 
«Топ лайт турбо» в ідеальному стані.
Ціна — 700 грн.
Тел. 067-991-38-93

Продається крісло Dansereau (СШа), 
нижня подача, у робочому стані.
Ціна — $500, торг.
Тел. 067-545-13-97

Продається б/в мобільний дентальний рентген-апарат 
orix 70 (ardet, Італія).
Тел. 050-383-14-71, м. Київ
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Потрібен стоматолог із досвідом для роботи 
в приватній стоматологічній клініці 
в м. Сміла, Черкаської області.
Тел. 093-863-31-16

Стоматологічна клініка запрошує на роботу л
ікарів-стоматологів із власною базою пацієнтів, 
під високий відсоток оплати. 
Тел. 093-634-91-57

У приватну клініку в м. Києві (р-н ст. м. «Позняки») 
потрібен асистент стоматолога.
Тел. 044-575-86-27, Світлана

Пропоную роботу стоматологові на правах довгострокової 
оренди: сучасний, повністю оснащений стоматкабінет. 
Місцезнаходження — м. Київ, ст. м. «лівобережна».
Тел. 044-228-24-32, Ірина

Стоматологічний центр «лот» (м. Запоріжжя) пропонує роботу 
лікарям-стоматологам-терапевтам, ортопедам. 
досвід роботи обов`язковий.
Резюме надсилати на адресу : lot_zp@mail.ru
Тел. 067-940-21-11, Володимир

У стоматологічний кабінет (м. Київ, вул. дегтярівська, 9) 
потрібен лікар-стоматолог із досвідом роботи від п`яти років. 
Усі умови роботи під час співбесіди.
Тел. 066-788-71-00, Сергій

У стоматклініку (м. бровари) на постійну (або за сумісництвом) 
роботу потрібні: лікар-стоматолог на загальний прийом, 
дитячий стоматолог (декретна вакансія), ортодонт (декретна 
вакансія). Висока  зарплата.
Тел. 097-329-95-67

У клініку на Солом`янці (м. Київ) 
потрібен асистент лікаря-стоматолога. 
Інтернів й студентів прохання не турбувати.
Тел. 044-35-390-35

Сучасній стоматологічній клініці з новітнім обладнанням 
(стоматологічні установки, радіовізіограф й ортопантомограф  
Sirona) потрібен лікар-стоматолог-ортопед.
Тел.: 219-01-21, 219-01-22

Зуботехнічна лабораторія запрошує 
до співробітництва лікарів-стоматологів. 
дорого. Швидко. якісно.
Тел. 063-709-88-66

Зубний технік пропонує послуги: 
металокераміка, бюгелі. 
Перші роботи — 130 грн. (металокераміка).
Тел. 067-798-31-24

Зубний технік шукає лікаря-стоматолога. 
Усі види робіт. 
недорого.
Тел. 098-020-67-38

надаю послуги з виготовлення м`яких протезів 
(флексі-найлон, флексі-ті). 
навчання й стажування в Ізраїлі.
Тел. 095-351-52-20

Пропоную співробітництво лікарям-ортопедам. 
Усі види зуботехнічних робіт.
Тел. 066-907-01-56, м. Запоріжжя

Пропоную послуги із запресування кераміки у печі Ivoclar 
Programmat eP 3000. доступні ціни.
Тел.: 044-227-62-90, 093-911-62-34, Ігор Вікторович

Стоматклініка запрошує на дві вакантні посади лікарів-
стоматологів із досвідом роботи та власною базою пацієнтів. 
Змішаний прийом. Зарплата 25-45%. 
Усі запитання та запис на співбесіду за телефоном:
044-332-30-79, 067-681-54-45

роБота в стоматоЛогії ● вакансії

Зуботехнічна лабораторія пропонує свої послуги: 
якісно, своєчасно, за прийнятними цінами.
Металокераміка від 220 грн, у тому числі на імплантах.
Тел. 096-202-55-07

ПосЛУги ЗУБотеХНічНиХ ЛаБораторій

Зубний технік пропонує співробітництво. 
досвід роботи — 7 років, 
працює з японською масою  zeo ce light, zeo Quick.
Прийнятні ціни.
Тел. 099-061-85-87

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в стоматологічну установку Hico, 2011 року випуску.
Ціна за запитом, кредитування не розглядається. 
демонтаж й самовивіз.
Тел. 067-270-28-28

Продається б/в стоматологічний апарат zoom 2. 
був в експлуатації два роки.
Ціна — $2000.
Тел. 066-724-37-83

Продам  б/в крісло «Сатва комбі» у гарному робочому стані. 
Ціна договірна.
Тел. 095-134-27-77

Продається б/в фотополімерна лампа 
аpollo 95Е фірми DmD.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в стерилізатор «ГК-10» у гарному стані. 
Камера чиста. 
Ціна — 4500 грн.
Тел. 097-230-60-65

Продам б/в фотополімерну лампу 
woodpecker leD.c. 
Ціна — 1200 грн.
Тел. 098-820-99-25

лікар-стоматолог вищої категорії 
з великим досвідом роботи готовий 
надати консультаційну допомогу колегам-стоматологам.
Тел. 066-749-40-82

Шукаю лікаря-ортопеда для тривалого й плідного 
співробітництва. Маю повний комплект обладнання для 
виготовлення робіт.
Тел.: 095-010-46-06, 093-699-56-51

діЛові КоНтаКти

Продаю б/в автоклав «ГП-10», об`єм 10 л. 
Установлений у діючому стоматологічному кабінеті. 
Ціна — 4000 грн.
Тел. 067-446-50-46, м. Київ

Продаю б/в стоматустановку «Гнатус Синкрус» 
у гарному стані. нижня подача інструментів. 
Установлена в діючому стоматологічному кабінеті. 
Ціна — 8000 грн.
Тел. 067-446-50-46, м. Київ

Зуботехнічна лабораторія Profiestetik 
приймає замовлення на виготовлення ортопедичних 
конструкцій будь-якої складності.
Тел. 050-974-54-49

Виготовлення стоматологічних кап 
(для домашнього відбілювання, ортодонтичних ретейнерів).
Вартість одиниці — $12 (95 грн).
Тел. 097-946-53-99, богдан.

Зуботехнічне лиття термопластів нового покоління. 
Здійснюю інжекцію термопластів нового покоління Neo Flex.
Ціна — 300 грн.
Тел. 099-344-71-15, 
Максим

Зубний технік запрошує 
до співробітництва лікарів-стоматологів.
 Гарантія на всі види робіт. Ціна за домовленістю.
Тел.: 067-906-98-75,063-657-91-77, 
Владислав анатолійович

Зуботехнічна лабораторія 
запрошує до співробітництва лікарів, 
зубних техніків, стоматологічні клініки.
м. львів, вул. б. Котика, 4.
Тел.: 032-260-14-64, 096-420-78-06

Виготовляємо всі види зуботехнічних робіт 
будь-якої складності та термінів виконання. 
досвід — 10 років. доставка, гарантія. 
Київ і Київська область.
Тел. 067-924-84-08

Послуги зубного техніка: 
металокераміка, «безметал» (цирконій, прес), кераміка на 
імплантах, бюгелі. 
дорого.
Тел. 044-387-94-03

Зубний технік із 5-річним досвідом роботи 
пропонує співробітництво стоматклінікам і ПП. 
Використання у роботі кераміки Ivoclar.
Тел. 050-235-13-74

Пропоную діагностику і ремонт візіографів й дентальних 
рентген-апаратів. Працюємо з усіма системами й моделями, 
що пропонуються на ринку України.
Тел. 067-721-36-48, андрій Миколайович

Сервісне обслуговування стоматологічного обладнання.
Тел. 097-312-97-86

Заміна обивки стоматологічних крісел. 
Матеріал з Європи, вибір кольору. 
Цех у м. Харкові.
Тел. 066-724-37-83

Зуботехнічна лабораторія та ливарня (вся Україна). Укладаємо 
договори з клініками і лікарями, маємо ліцензію! У нашій 
лабораторії працюють лише професіонали! Гарантія, кур`єр. 
Ми знаходимося у м. буча.
Тел. 097-804-04-80, Ігор; 067-266-41-92, Юрій

сервіс
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ЗаКаЗ стоматоЛогичесКиХ 
товаров и УсЛУг 
череЗ ПортаЛ naViStoM.net

на портале Навигатор стоматологии появилась возможность заказывать 
стоматологические товары и услуги непосредственно через  каталог. 

Под каждым представленным в каталоге товаром есть предложения от по-
ставщиков Украины, России и беларуси. Выбрав нужного поставщика, вы пе-
реходите на страничку описания товара от определенной компании. Именно 
на странице описания товара у поставщика можно сформировать заявку на 
приобретение данной позиции.

для формирования заявки нужно просто заполнить все имеющиеся поля в 
форме на сайте, указав свои контактные данные и вопрос или уточнения по 
поводу товара в поле «Примечания». 

Заявки на приобретение товаров или услуг может отправлять любой гость 
или пользователь портала. Разница заключается лишь в том, что зарегистри-
рованному пользователю не нужно вводить проверочный код, имя и e-mail, 
что облегчает процедуру заполнения и экономит время. 

Все заявки незамедлительно отправляются поставщикам, после чего, они 
выбрав наиболее удобный им способ, связываются с покупателем.

Представьтесь и 
сообщите как 

с Вами связаться

Докажите, 
что Вы не 

робот:)

Введите 
любую 
дополнительную 
информацию 
в это поле

Зарегистрированые пользователи не заполняют ничего, 
а только нажимают одну кнопку ОТПРАВИТЬ

1918
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Зубний технік (Одеса, р-н Таїрове) 
шукає лікаря для спільної роботи.
Тел. 097-557-97-98, 
Олександр

Потрібен зубний технік із досвідом роботи.
Тел. 098-465-43-54

роБота в стоматоЛогії ● вакансії

У приватний стоматологічний кабінет 
потрібні лікарі стоматологи.
Тел. 096-899-76-07

У стоматологічну клініку м. Києва 
(Солом`янка і Позняки) 
потрібен асистент лікаря стоматолога.
Тел. 044-35-390-35 

державне підприємство КП «Київський центр нових технологій 
в стоматології» запрошує на роботу фахівців на посади: 
лікар стоматолог, лікар стоматолог-терапевт, 
лікар стоматолог-ортопед.
Тел. 098-927-19-36

Потрібен зубний технік із досвідом роботи 
для виготовлення бюгельних протезів будь-якої складності.
Тел. 067-917-96-81

Шукаю роботу асистентом стоматолога. Інтернатура.
Тел. 098-652-83-32

Готувальник металу під металокераміку.
Тел. 063-709-88-66, 
андрій, м. Київ

Шукаю роботу 
лікарем стоматологом-ортопедом, ортодонтом.
26 років, 
м. Київ
Тел. 097-946-53-99

Шукаю роботу зубним техніком. 
досвід роботи — півроку штампувальником. 
Готовий до навчання.
Відповідальність. Працездатність.
Тел. 099-562-20-00

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) запрошує на роботу 
зубного техніка з досвідом роботи. 
надаємо житло. Оплата гідна.
Тел. 063-299-00-68

роБота в стоматоЛогії ● резюме

лікар хірург-стоматолог з досвідом роботи: 3 роки після за-
кінчення інтернатури та спеціалізації. Знання хірургічної 
стоматології, імплантології, протезування. Постійне удоско-
налення, володіння сучасними методиками, наявність відпо-
відних сертифікатів. Можливий переїзд. Тел. 067-795-63-19

Хірург-імплантолог, місто Київ. 
Шукаю роботу за сумісництвом. 
Стаж 12 років загальний та 5 років в імплантології. 
Маю все необхідне обладнання.
Тел. 067-659-50-99

У стоматологічний рентген-кабінет 
у Солом`янському районі (м. Київ) потрібна медсестра. 
Володіння комп`ютером — обов`язкове.
Тел. 044-353-15-46

У приватну клініку потрібна медсестра 
на посаду асистента стоматолога. 
досвід роботи не обов`язковий.
Тел. 050-596-64-99

У клініку на Воскресенці (м. Київ) 
потрібен асистент стоматолога. Зайнятість 3-4 дні на тиждень, 
заробітна плата – висока. Інтернам прохання не турбувати.
Тел. 067-233-36-95, 
Ігор В`ячеславович

У стоматологічну клініку на Виноградарі (м. Київ) 
потрібен лікар стоматолог.
Тел. 097-902-13-07

Медичній фірмі (м. Мелітополь) 
потрібен лікар стоматолог.
Тел. 067-876-76-94

Стоматологічний центр «антіпа» пропонує співробітництво 
лікарям-стоматологам-терапевтам. 
Стаж роботи не менше 3-х років після інтернатури.
Тел. 067-214-67-67, 
Ольга

У стоматологічну клініку в м. Києві (Солом`янка і Позняки) 
потрібен асистент лікаря-стоматолога.
Тел. 044-35-390-35

У приватну стоматологічну клініку в Печерському районі 
м. Києва потрібен лікар-стоматолог (чоловік) 
із досвідом роботи не менше 10 років. 
Ортопедичний та хірургічний прийоми.
Тел. 096-403-45-35

Відкрито конкурс на вакансію лікаря-стоматолога-
ендодонтиста. Вимоги: обов'язковий досвід роботи після 
інтернатури в приватній клініці. наявність пройдених 
додаткових стоматологічних курсів, майстер-класів тощо.
Тел. 067-370-42-53

Потрібен асистент стоматолога з досвідом роботи 
в стоматологічну клініку в дарницькому районі міста Києва.
Тел. 044-575-53-52

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) запрошує на роботу 
зубного техніка з досвідом роботи. 
надаємо житло. Оплата гідна.
Тел. 063-299-00-68

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 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

Зубному техніку потрібен підготовник металу. 
досвід роботи і творчій підхід бажані.
Тел. 050-353-80-72; 361-26-72

Потрібен лікар-стоматолог (дівчина), можна з не великим 
досвідом роботи, але з великим прагненням, для роботи в 
приватній клініці в Старобішево (м. донецьк).
Тел. 095-030-60-80

У стоматологічну клініку (м. Івано-Франківськ) потрібні 
лікарі-стоматологи. досвід роботи від 5 років. Оформлення. 
Приймаємо на навчання студентів 5 курсу, лікарів-інтернів.
Тел. 067-991-38-93

У стоматологічну клініку в м. Києві (Солом`янка і Позняки) 
потрібен асистент лікаря-стоматолога.
Тел. 044-35-390-35

лікар хірург-стоматолог з досвідом роботи: 3 роки після за-
кінчення інтернатури та спеціалізації. Знання хірургічної 
стоматології, імплантології, протезування. Постійне удоско-
налення, володіння сучасними методиками, наявність відпо-
відних сертифікатів. Можливий переїзд. Тел. 067-795-63-19

Хірург-імплантолог, місто Київ. 
Шукаю роботу за сумісництвом. 
Стаж 12 років загальний та 5 років в імплантології. 
Маю все необхідне обладнання.
Тел. 067-659-50-99

Здам в оренду крісло (м. Вишневе).
Тел. 098-456-59-77

Здам в оренду крісло в стоматкабінеті (м. Кривий Ріг).
Тел. 097-928-57-22

Здається в оренду стоматологічний кабінет (м. бровари). 
У наявності стоматустановка, сухожарова шафа, 
столик лікаря, меблі.
Тел. 067-445-43-16

ореНда стоматКЛіНіК/КаБіНетів
У приватну лабораторію потрібен зубний технік 
(кераміка, підготовлювач металу, знімні протези) 
досвід роботи обов'язковий.
Тел.: 044-331-75-06; 067-332-75-06

Здам в оренду робоче місце стоматолога (200 грн./зміна).
Тел. 050-311-73-50

Здам стоматкабінет в клініці, що діє, місто Київ (Центр). 
нове устаткування. 
Станція метро Палац Україна.   
Тел. 067-401-36-05



отЗывы стоматоЛогов 
На naViStoM.net

naviStom.net предоставляет возможность гостям и зарегистрированым 
пользователям портала оставить свои отзывы и мнения об оборудовании, 
материалах, а также услугах стоматологической сферы. 

В каталоге сайта naviStom.net собран наиболее полный ассортимент стома-
тологического оборудования и материалов, в котором каждый желающий, без 
регистрации, может оставить свой отзыв, который не останется без внимания. 

Под отзывом принято понимать озвученное мнение о чем-либо, личная 
оценка как со знаком плюс, так и со знаком минус. но даже при негативной 
оценке, не следует забывать о корректности, избегая грубых высказываний 
и взаимных оскорблений. 

С помощью отзывов гости и пользователи naviStom.net могут высказать 
свои замечания и вносить коррективы к товарам, которые возможно будут 
учтены и исправлены производителями.

Раздел с отзывами о товарах, представленных в каталоге портала, может 
быть полезным помощником при выборе стоматологического оборудова-
ния или материалов. Перед тем как что-то приобрести, можно ознакомить-
ся не только с описанием товара от поставщика, но и проанализировать 
компетентные и объективные отзывы о нем.

Сайт узнает зарегистрированых пользователей и 
самостоятельно заполнит Имя.

Останется только написать отзыв и нажать ОТПРАВИТЬ

Представьтесь 
и оставьте отзыв 

о товаре

Незарегистрированый 
пользователь

должен доказать, что он не робот
заполнив проверочный код:)
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Куплю недорого б/в піскоструминний апарат.
Тел. 067-995-58-05

Куплю шафу шумоізоляційну, на два яруси, під компресор 
"ecom" 50-10z і вакуумну помпу з сепаратором.
Тел. 066-300-11-60

Куплю б/у або новий панорамний  
цифровий  рентген-апарат віком до трьох років.     
Тел. 067-67-61-119

Куплю б/в зуботехнічне обладнання: 
- самсон, 
- бензиновий паяльник із компресором, 
- полімеризатор.
Тел. 097-977-49-02

КУПЛю ● стоматологічне обладнання

Куплю б/в піч для випалу кераміки 
«Термодент-4» або «Термодент-5».
Тел. 093-036-25-08

Куплю бінокуляри до € 350, з 3Х.
Тел. 050-555-04-25

Куплю б/в недорого «Панмед» із великим об`ємом.
Тел. 067-747-32-62

Куплю б/в піч для випалу кераміки.
Тел. 097-723-38-80

Куплю недорого б/в стоматологічний радіовізіограф.
Тел. 097-909-39-05

Куплю б/в: 
- радіовізіограф; 
- інтраоральну камеру;
- фотополімерну лампу.
Тел. 067-747-32-62

Куплю недорого б/в піч для кераміки, 
а також піскострумінь і компресор.
Тел. 050-263-93-73

Орендую стоматкрісло позмінно або погодинно, 
м. Київ.
Тел. 066-724-44-17

Візьму в оренду стоматологічне крісло (Троєщина). 
Оплата погодинна або за домовленістю.
Тел.098-506-19-56, Роман

Візьму в оренду стоматкабінет, довготерміново, 
м. Київ. бажано райони Оболонь, Виноградар, Куренівка.
Тел. 044-221-81-64

Орендую стоматклініку в м. Києві.
Тел. 050-313-31-73

стоматКЛіНіКУ/КаБіНет віЗьмУ в ореНдУ

КУПЛю ● Зуботехнічне обладнання

Візьму в оренду стоматологічне крісло, позмінно, в м. Одесі. 
Розгляну всі варіанти.
Тел. 067-999-26-36

Куплю б/в автоклав працюючий, будь-якого класу, 
в м. Харкові.
Тел. 067-545-13-97

Куплю б/в позиціонер для радіовізіографа Visiodent.
Тел. 097-928-57-22

Куплю б/в стоматобладнання «Панмед».
Тел. 067-255-42-62

Візьму в оренду або куплю обладнання для зуботехнічної 
лабораторії.
Тел. 063-299-00-68

Здам в оренду крісло в стоматологічному кабінеті 
по вул. дегтярівській, м. Київ.
Тел. 066-788-71-00, Сергій

Здам в оренду робоче місце стоматолога в діючій клініці 
в районі ст. м. «академмістечко», м. Київ.
Тел. 050-311-73-50

Здається в оренду діюча стоматологічна практика в центрі м. 
донецьк. Приміщення з хорошим ремонтом.
Тел. 050-702-30-12

Здам в оренду стоматкабінет, можливо позмінно, за адресою: 
м. Київ, пр-т Перемоги, 982 (?).
Тел. 067-209-45-46

Здам в оренду стоматологічний кабінет 
в центрі м. Запоріжжя.
Тел. 067-940-21-11, Володимир

Здам в довготермінову оренду сучасний, 
повністю оснащений стоматкабінет.
Тел. 228-24-32, Ірина, м. Київ

ореНда стоматКЛіНіК/КаБіНетів

Продам діючу стоматологію в Оболонському районі: 
нежитловий фонд; перший поверх, окремий вхід, вентиляція 
за санітарними нормами; уся необхідна документація.
Тел. 098-210-20-25

Продам стоматологію повністю або частково: 85 кв.м., 
ліцензія; три кабінети на три крісла, нове обладнання, рентген, 
душ, кімната відпочинку, ресепшн.
Можлива оренда з викупом, 200 000 у. о.
Тел.096-551-25-20

Продам стоматологічний кабінет у центрі м. Вінниця: 
22 кв.м., окремий вхід, автономне опалення, 
установка Kavo unic.
Тел. 068-111-19-54

Продаж стоматКЛіНіК/КаБіНетів

Здам в оренду стоматкабінет 
у недержавній медичній установі,  
на Татарці, вул. Печенізська (м. Київ).
Тел.: 044-489-50-17, 050-310-47-42, 
Олександра Михайлівна

Здаю в оренду (позмінно або погодинно) гарно обладнаний 
стоматологічний кабінет на Троєщині (м. Київ).  
Тел. 066-749-40-82, 
Олександр Михайлович

Здам в оренду позмінно стоматкабінет у м. бровари.
Тел. 068-354-34-91, 
Олександра

Здам в оренду стоматологічний  кабінет (м. Київ), 
який розташований в дарницькому районі. 
Повністю укомплектований сучасним обладнанням, 
в наявності  рентген.
Тел. 050-711-44-44

Здам в оренду стоматологічний кабінет, можливо позмінно. 
Місто Київ, пр-т. Перемоги. 
Тел. 067-209-45-46

Здам в оренду крісло в окремому кабінеті в місті Харкові. нове 
обладнання, кондиціонер, свіжий ремонт, рентген. 
Ціна прийнятна. 
Тел. 097-080-28-42

Продам стоматкабінет на два крісла, 
з усіма дозвільними документами у м. Харкові, центр.
Ціна — 40 000 у. о.
Тел. 067-545-13-97

Продається стоматологічний кабінет площею 60 кв.м. 
у центрі м. нікополя.
Ціна — 12000 у. о.
Тел. 097-930-96-30

Продам зуботехнічну лабораторію в місті Кривий Ріг, 
з об'ємами робіт.
Тел. 067-569-56-83

Продається стоматологічна клініка у місті Києві, 
діюча, на 3 крісла. ліцензія до 2012 р. 
Район: станція метро Харківська. 
Тел. 050-370-36-50, Юрій Євгенійович.

Продам стоматологічний кабінет! Місто Київ, 
район борщагівки, повністю обладнаний,
Всі документи, ліцензія. (Приміщення в оренді).
Тел. 067-786-45-46
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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.



WWW.DENTIST.UA
Консультації стоматологів 

ONLINE
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жУрНаЛ «стоматоЛогічНі огоЛоШеННя»  ви можете отримУвати:
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 вул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51

дЕнТлаЙн вул. антонова, 5-б, тел. 044-228-58-83

лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24

МЕд алЬянС вул. Строкача, 5, тел. 044-361-96-73

СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10

ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15

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

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

м. Харків

КММ МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

дЕнТ ПРО вул. Кооперативна, 15 (вхід з двору), тел. 057-714-07-13

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

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

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 ПР від 12.07.2010. 
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-3000. друк «Самурай», м. Київ, вул. Марини Раскової, 23. 
номер підписано до друку: 25.06.2011. 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. 

Рахунок-фактура №______
від "___" _______ 2011 р.

Всього на суму:  Сто вісімдесят грн. 00 коп., без ПДВ.

Виписав:_________________О. М. Крижановський

Постачальник
ФО-П Крижановський Олексій Миколайович
ЄДРПОУ 2774505850, тел. 044-573-97-73
Р/р 26009000025083 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 02095 м. Київ, сул. Срібнокільська, б. 20, к. 306

Довідки за тел. 044-573-97-73

Редакційна пеРедплата 2012

Платник:____________________________________________

Адреса доставки:_____________________________________  

 ___________________________________________________

Тел. :_______________________________________________

E-mail:______________________________________________

№ Найменування Кількість Ціна без ПДВ Сума, грн

1
Редакційна передплата на журнал 

"Стоматологічні оголошення" на 2012 р.
12 15 180,00

Всього: 180,00

передплатний індекс 37476




