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передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

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

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.13

c.11

Косметичні протези – продуКція нового поКоління

Новітнє високоточне інжекційне обладнання 
та спектр термопластичних матеріалів тел/факс: + 38 0314 24 31 60, 25 15 85

моб. + 38 067 312 22 63

E-mail: info@evolon.com.ua
www.evolon.com.ua

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

Відвідайте базовий курс
з протезування на імплантатах

доктора Павла Куца
11.06.2011 – м. Харьків

14.06.2011 – м. Дніпропетровськ

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ!

Акція №1
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70
детальна інформація на 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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Продаю б/в піч Vita Vacumat 6000 m із пультом і насосом. 
Ціна — € 4100.
Тел. 067-909-18-76

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. донецк,

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам ● Зуботехнічне обладнання Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в піч для випалу та пресування кераміки 
cerampress-Qex-Q50 із помпою. 
Виробник — Dentsply (СШа). Ціна договірна.
Тел. 067-763-60-37

Продам б/в зуботехнічні пічки для металокераміки: 
«Термодент-3» (ціна — 900 у.о.) і «Термодент-4» (ціна — 1700 
у.о.). Обидві у відмінному стані.
Тел. 050-925-42-51

Продам зуботехнічну піч «аверон» 
(модель «007Сб», 1998 р.в.) із компресором. 
У гарному стані. Ціна — 8000 грн.
Тел. 050-977-93-02

Продам терміново б/в (зроблено 100 випалів) піч 
avto-Press-Plus (виробництво Jeneric Pentron, СШа) із помпою, 
у заводській упаковці, з інструкцією та документами. 
У відмінному стані. Ціна — $2200.
Тел. 067-763-60-37

Продам б/в стоматустановку Surf (cemm, Італія). У комплекті: 
два крісла (для лікаря й асистента), верхня подача на чотири 
інструменти, скейлер mectron, мікромотор bien air. 
У гарному стані. Ціна — 3000 у.о.
Тел.: 050-300-70-22, людмила Григорівна

Продам ● стоматологічне обладнання

Цифровий панорамний рентген-апарат

Gendex 
ortHoralix 9200 dde 

067-868-81-82 

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

Продам установку «Сатва комбі-а» з кріслом Siemens: 
два мікромотори, пневмовихід, два пістолети «вода/повітря». 
У гарному стані, є документи.
Тел.: 050-614-11-32; 098-400-17-09, м. дніпропетровськ

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

Продаю б/в (3 місяці) стоматологічну установку 
з кріслом лікаря. У наявності документи. 
Гарантія — 2 роки. 
У відмінному стані. Ціна — 2000 у.о.
Тел. 050-352-89-03

Продаються нові стоматологічні:

- ультразвукові скалери wooDPecKeR uDS-1 
вартістю $ 300.

- фотополімерні лампи Saab 
безпровідні світлодіодні - $150

тел. 050-386-51-59, Олег

Продам б/в автоклав «ГК-10» у гарному стані.
Ціна — 4500 грн.
Тел. 044-362-81-10

Продам б/в візіограф RSV Imagine Visiodent uSb-2. 
Використовувався близько року, 
зроблено не більше 200 знімків. У відмінному стані. 
Ціна — прийнятна, можливий торг.
Тел. 067-999-26-36

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

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

Продам б/в стоматологічну установку «Хірадент-654» 
у відмінному стані.
Тел.: 067-811-28-00, Руслан, м. Тернопіль

Продам стоматустановку «Сатва комбі» у гарному стані. 
Ціна — $1300.
Тел: 097-928-57-22, м. Кривий Ріг

Продається б/в стоматустановка Gnatus HX (бразилія). найдорожча 
комплектація. нові оббивки, подушки, два пневмовиходи, 
скейлер, вбудована фотополімерна лампа, електромотор «дП-4». 
Експлуатація — 3 роки при 100% технічному обслуговуванні. 
В ідеальному стані. Ціна для продажу — $2950. Тел. 067-445-43-16
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Продам б/в запечатувальні пристрої melag.
Тел. 066-734-37-83

Контактные телефоны: 
+38 (050) 939-98-29
+38 (050) 504-45-67
+38 (0352) 40-09-16

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

STOMADENT 
IMPULS

от 4650 Евро

НАСТОящЕЕ ЕВРОПЕйСКОЕ 
КАчЕСТВО —

2 гОДА гАРАНТИИ

ВОЗМОжЕН ВыКУП 
У ВРАчА б/У 

СТОМАТУСТАНОВКИ

ФОРМИРУЕМ 
ДИлЕРСКУю 

СЕТь
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- 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

Піч для пресування та випалу кераміки

SatelliS 
uGin'dentaire 

067-868-81-82 

                            ► піч для пресування 
                         Whip Mix pro press 100 - $2800;
                      ► піскоструминний апарат 
              Viniman «prestige» на 3 колби - $800;
► міксер renfert twister - $800; 
► тример renfert мт-1 з алмазним диском - $700.
                 та інше ЗУботехнічне обладнання

Все у відмінному робочому стані.
тел. 093-62-92-961, Руслан

роЗПродаЖ
зуботехнічного обладнання

Продаються стоматологічні УстановКи 
чесьКого виробниЦтва 

фірми «диПломат» і «хіромега», 

рік випуску 2005, діючі, в хорошому стані. Установки 
знаходяться в клініці.

Контактний телефон  
050-611-62-65

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в візіограф Gendex Visualix eND X-RaV 
(sensor) (Geredex, СШа, 2005 р.в.), 
краплеподібної форми. 
Ціна — договірна.
Тел. 067-763-60-37

Продам б/в стоматологічний автоклав melag (typ-24), 
об`єм 10 л, 1992 р.в. Ціна — 4000 грн. 
доставка — «автолюкс», 
«нова пошта», оплата при отриманні.
Тел.: 067-676-11-19, м. дрогобич

Продам б/в стоматологічну установку chirana mini 04 
(Словаччина). нижнє підведення інструментів та система 
дезінфекції шлангів, пилосос. Колір — зелений. 
Гарантія. Ціна — договірна.
Тел. 050-352-50-16, м. Київ

Фотополімерна лампа провідна б/в (1,5 року), світлодіодна, з 
оригінальним німецьким світловодом. Виробник — Корея. 
У гарному стані. Ціна — 300 грн.
Тел. 063-237-89-65

Продам б/в стерилізатор паровий: 
автоклав melag 23 (ціна — 6000 грн), 
автоклав melag 28 (ціна — 8000 грн).
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в стоматологічну установку olsen. Усе працює — 
стан дуже гарний. Можливе відправлення в будь-яке місто 
України, встановлення й підключення.
Ціна — $1600, торг.
Тел. 050-622-55-16; 098-44-888-63

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

Продам б/в автоклав «ГК-10» у гарному стані.
Ціна — 4500 грн.
Тел. 044-362-81-10
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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

1 планка -  от 16,60 грн.

9

Зуботехнічна та ливарна лабораторія «Супрем» 
(15-ти річний досвід роботи) запрошує до співпраці лікарів, 

стоматкабінети та клініки, зубних техніків. Виготовляємо 
литво, металокераміку, металопластмасу (у тому числі 

на замках), знімні протези та інше. Оптимальне 
співвідношення ціни та якості. договірні відносини. Кур’єр. 

тел.: 044-235-6790, 235-0754, 067-445-2342 
Олег Миколайович.  www.suprem.com.ua

Стоматологічній клініці на Харківському шосе (лівий берег), 
з напрацьованою за 8 років клієнтурою 

потрібен стоматолог-терапевт (з можливістю протезувати). 

досвід роботи обов’язковий. 
Зарплата до 30%, можлива оренда кабінету.

тел.: 050-442-92-13, 067-233-90-58

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

Продам б/в: стоматустановку "СаТВа КОМбИ-а" 
та крісло SIemeNS: 2 мікромотори, пневмовихід, 
2 пістолети вода-повітря. В хорошому стані, з документами. 
Тел. 050-614-11-32, 098-400-17-09, 
м. дніпропетровськ.

Продам б/в стоматологічну установку з кріслом «Хірадент», 
вир-во Чехословаччина,  в хорошому робочому стані. 
Ціна 6000 грн.
Тел. 097-533-70-71

Продам б/в безмасляний компресор 
з осушувачем у місті Тернополі. 
Тел. 067-811-28-00, 
Руслан.

Продаю б/в «Вектор» апарат Durr Dental, 
ідеальний стан, використовувся всього до 5 разів.
Ціна 18 000 грн.
Тел. 067-446-50-46

Продаю б/в фотополімерну лампу 
"Вудпекер" за 1999 грн.
м. Київ.
Тел. 067-955-92-21, 097-785-17-55 

Продається б/в лампа для відбілювання зубів СШа (бейонд). 
недорого, у відмінному стані. 
Ціна 2000 у.о.
Тел. 095-134-94-54, денис.

Продам б/в камеру інтраоральну mD-780, 
з матрицею SoNY  ccD-1.3mр., 
можливість підключення до комп’ютера або ноутбука.
Тел. 098-820-99-25

Продам б/в лампу для відбілювання «zoom-2», дуже терміново, 
має стан нової, практично не використовувалася!!! 
Ціна $1000.
Тел. 097-211-68-44

Продам б/в стерилізатор ГК-10, в дуже гарному стані. 
Камера чиста, лоток для інструментів, запасний тен. 
Тел. 097-230-60-65

Продам б/в стерилізатор паровий:атоклав melaG 29 об’єм 
17 л., автоклав melaG 30 об’єм 19 л., (вир-во німеччина), 
обидва в хорошому стані.
Тел.: 067-575-00-24; 066-724-37-83
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ПослУги ЗУботехнічних лабораторій

автоматический термоинжекционный пресс
Точный, последовательный процесс литья любых термопластов. 
30 программ. Синхронизированая система однородного плавления 
при постоянном поступательном давлении (до 9,5 атмосфер) на 
протяжении всего процесса полимеризации. 
Звуковая система оповещения. Компактный, рентабельный. 
В подарок комплект для производства до 35 протезов.

evolon ltd. в Украине 

тел/факс: + 38  0314   24 31 60, 25 15 85 моб. + 38 067 312 22 63

e-mail: info@evolon.com.ua

www. evolon.com.ua

новейшая формула 
для производства частичных протезов
Инновационный нейлон. Оптимально гибкий, эластичный, прочный. 
Плотность молекулярной формулы обеспечивает более быструю 
обработку и полировку, механическую стабильность и цветовую 
устойчивость. низкая гигроскопичность, простая нейтрализация 
запахов и загрязнений. Прозрачность и естественность оттенков.

новейшая формула 
для производства полных протезов 
новейший безмономерный акриловый полимер. 
Отличается легковесностью, качественными цветовыми добавками 
и высокой устойчивостью к сломам. Освобожден от мономеров. 
Коррекция, починка и перебазировка материала возможна любым 
видом акрила, как в лаборатории, так и в клинике. Прозрачен. 
Естественное сочетание материала с цветом десневой ткани.

новейшая формула 
 для изготовления бюгельных конструкций и кламеров
Усовершенствованный материал ацеталовой группы. Сочетает в себе 
жесткость и эластичность, определяется высокой "молекулярной 
памятью", сопротивлением к износу, низким коэффициентом 
трения. Качественные цветовые добавки. Возможность комбинации 
с другими материалами. Изящные, тонкие, легкие, комфортные 
конструкции, высокая эстетичность.
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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

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.

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

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

робота в стоматології ● вакансії

в сУчаснУ стоматологічнУ КлініКУ У 
Центрі міста Києва 

ЗаПрошУються на роботУ 

асистент стоматолога (сестра медична) та санітарка. 

Всі питання за телефонами  
044-569-81-18, 066-518-99-15

Зубний технік (Закарпаття, м. Ужгород) здійснює всі види 
ортопедичних робіт, окрім штампування. 
Стаж роботи — 11 років. Стислі терміни, висока якість, 
помірні ціни. Перша (пробна) робота — 20% знижка.
Тел. 066-300-77-15

лабораторія в місті Києві на лівому березі запрошує на оренду 
зубних техніків із досвідом роботи . Усі умови для комфортної 
роботи. нове обладнання провідних світових виробників.
Тел.: 044-227-62-90, 093-911-62-34

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

Зуботехнічна та ливарна лабораторія «Супрем» 
(15-ти річний досвід роботи) запрошує до 

співпраці лікарів, стоматкабінети та клініки, зубних техніків. 
Виготовляємо литво, металокераміку, металопластмасу 

(у тому числі на замках), знімні протези та інше. 
Оптимальне співвідношення ціни та якості. 

договірні відносини. Кур’єр. 

тел.: 044-235-6790, 235-0754, 067-445-2342 
Олег Миколайович.  www.suprem.com.ua

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
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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

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

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

робота в стоматології ● резюме

робота в стоматології ● вакансії

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 13
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.

Здам в орендУ 
стоматологічне Крісло (стоматКабінет) 

в діючій стоматологічній клініці з рентгеном, 
радіовізіографом та стерилізацією. 

Кабінет з новими меблями, після ремонту, 
укомплектований новим стоматологічним обладнанням.  

тел.:067-902-04-55, 
063-577-88-28

оренда стоматКлініК/Кабінетів

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
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Немецкий фрезерный центр ДФЗ-Дентал

CAD/CAM dental design. DFZ-Dental

ООО "ДФЗ-Дентал"
г. Киев 03038, ул. Протасов Яр, 13
тел.:  +38 (044) 221-48-18
 +38 (098) 433-89-74
 +38 (063) 948-03-33
факс:  +38 (044) 529-39-70
email: dfzdental@gmail.com
www.dfz-dental.com.ua

А К Ц И Я ! ! !А К Ц И Я ! ! !А К Ц И Я ! ! !
Каркасы из оксида циркония от 20 у.е.Каркасы из оксида циркония от 20 у.е.

Немецкий фрезерный центр ДФЗ-Дентал

CAD/CAM dental design. DFZ-Dental

2120



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

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

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

23

Базовый курс стоматологической имплантации
ООО ТПФ «Инфолайн», официальный представитель компании “Alpha-Bio Tec.”

в Украине, проводит учебный курс по стоматологической имплантологии
                                  Дата проведения: 11.06.2011 — г. Харьков
                                                               14.06.2011 — г. Днепропетровск

Программа учебного курса :
I. Вступительное слово и презентация программы курса.
II. История развития имплантологии как особой области восстановительной стоматологии 
(трансманди-булярные, субпериостальные, пластиночные, первые винтовые имплантаты).
III. Виды современных имплантатов (ITID, DFI, SPI, ARRP).
IV. Группы материалов, используемых в качестве покрытий наружных поверхностей имплантантов.
V. Показания и противопоказания к имплантации.
VI. Понятие остеоинтеграции как основы клинического успеха имплантации.
VII. Анатомия челюстей 
(кровеносные сосуды, нервы, различные типы кости, свойства и плотность костной ткани).
VIII. Планирование имплантации:
1.Рентгенографическое обследование 
(прицельная, панорамная рентгенография, компьютерная томография).
2. Исследование ВНЧС, жевательных мышц (парафункции, бруксизм).
3. Изучение диагностических моделей в артикуляторе.
4. Изготовление окклюзионно-хирургического шаблона.
IX. Виды имплантации: классическая (двухэтапная); одномоментная (одноэтапная); 
непосредственная; отсроченная.
X. Предоперационная подготовка хирургического зала и пациента.
XI. Хирургический протокол классической двухэтапной имплантации.
XII. Демонстрационная операция (клиническое обследование пациента, чтение рентгенограмм, 
составление комплексного плана хирургического вмешательства и последующего ортопедического 
восстановления, проведение операции).
XIII. Клинико-лабораторные этапы изготовления ортопедических конструкций на имплантантах:
1.Обзор протетических элементов 
(сравнительные характеристики, последние достижения в материаловедении).
2. Виды протезирования на имплантатах (цементируемые конструкции, конструкции на винтовой
фиксации, коронки, мостовидные протезы, съемные протезы, условно-съемные протезы).
3. Снятие оттисков (с использованием методик «открытой» и «закрытой» ложки): подготовка 
оттисков к получению моделей, выбор элементов супраструктуры (абатментов), установка 
абатментов на модели, установка моделей для фрезировки абатментов, фрезировка абатментов, 
моделировка каркасов мостовидных протезов.
XIV. Юридические аспекты имплантологии. Договора и страхование.
XV. Подведение итогов, ответы на вопросы. Вручение сертификатов.

Количество мест ограничено

Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, 
доцент, преподаватель кафедры ортопедической стоматологии 
Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, 
действительный член ICOI, врач имплантолог,консультант, 
член ассоциации имплантологов Украины.

Куц Павел Валериевич

По ВоПросам участия оБращаться



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 

«BondBone» 
уже в продаже! 

BondBone™ - это новейший 
синтетический остеопластический 
материал для аугментации кости, создание 
которого является крупным достижением в 
области костной пластики в стоматологии. 

Он состоит из двухфазного сульфата 
кальция, прекрасно зарекомендовавшего 

себя  и  имеющего  отличную биосовместимость, остеокондуктивность и 
биорезорбируемость.  двухфазный сульфат кальция обладает быстрой 
отверждаемостью, а его физические свойства не зависят от присутствия 
крови или слюны.

BondBone™ можно смешивать с другими гранулированными 
остеопластическими материалами для предотвращения миграции 
частиц в костном дефекте и создания 
композиционного аугментационного 
материала с превосходными 
характеристиками. Его также можно 
использовать самостоятельно при различных 
методиках, направленных на регенерацию 
костной ткани. Кроме того, он может быть 
использован в качестве резорбируемого 
барьера поверх других остеопластических материалов.    
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КЛУБДЕНТА

Подписной индекс 89053 
Украина, 61023, а/я 10302 
тел/факс +38 (057) 7140114, 7015051, 
тел +38 (050) 3009133, (098) 7847348 
e-mail: dentaclub@mail.ru       
www.dentaclub.com.ua

БУДЬ УСПЕШНЫМ!
с журналом
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WWW.DENTIST.UA
Консультації стоматологів 

ONLINE

ПРОГРАММА ФОРУМА:

08.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.40 доклад: Протокол взаимодействия клиники и лаборатории
 лектор: Валерий Земка
 зуботехническая лаборатория "Калибра" (Черкассы)
10.40 – 10.55 вопросы и ответы

11.00 – 11.40 доклад: Планирование современных    ортопедических работ 
 лектор: Виталий Ищенко
 частная зуботехническая лаборатория (Киев)
11.40 – 11.55 вопросы и ответы

11.55 – 12.15 кофе-брейк

12.15 – 12.30 презентация: Система керамики GC Initial. Красота и практичность

12.35 – 13.35 доклад: ПЕЕК – новый класс материалов 
 лектор: Марио Парра
  частная зуботехническая лаборатория (Испания)
13.35 – 13.50 вопросы и ответы

13.50 – 14.30 обеденный перерыв

14.30 – 14.45 презентация: IPS InLine. Одна керамика. Три технологии 

14.50 – 15.30 доклад: Усовершенствование краевого прилегания литых конструкций
 лектор: Александр Серегинов
   частная зуботехническая лаборатория (Луцк)
15.30 – 15.45 вопросы и ответы

15.45 – 16.05 кофе-брейк

16.05 – 16.20 презентация: ROLAND - CAD/CAM из Японии

16.25 – 17.05 доклад: Лаборатория будущего. 
 Будет ли в ней место для зубного техника?
 лектор: Владислав Исаков
  зуботехническая лаборатория "Ямамото Центр Украина" (Киев)
17.05 – 17.20 вопросы и ответы
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Made in Great Britain
Class B Autoclave

Регистрационное свидетельство №10403/2011 от 12 апреля 2011 года

ВперВые В Украине 
аВтоклаВ класса В 
по цене класса S 

(от известного европейского производителя)

С3 ADVANCE 16 л 
- автоклав класса В
- вакуумная сушка
- количество лотков - 6

3100 €

С3 ADVANCE 22 л 
- автоклав класса В
- вакуумная сушка
- количество лотков - 8

3350 €

Сlassic 2100 9 л - автоклав класса N 670 €

ООО «УКРМЕД Дентал», г. Киев, ул. Довженко, 18
тел./факс: 537-38-78, 458-47-60, www.ukrmed-dental.com

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 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
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
ХаРИЗМа вул. Мостицька, 9, 5-й поверх, тел. 044-462-52-87
УКРМЕд дЕнТал вул. довженко, 18, тел. 044-537-38-78
ЮнІдЕнТ УКРаЇна вул. Шолоденка, 3, офіс 212, тел. 044-239-47-72

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

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. тернопіль
яРІШ ПП вул. Збаразька, 37, оф. 6-а, тел. 0352-40-09-16

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. 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 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 Раскової, 23. 
номер підписано до друку: 19.05.2011. 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. 

*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




