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Спеціальні  ціни  на  абатменти  
та  CAD/CAM  платформи 
для зуботехнічних лабораторій  

та ффрезерних центрів

www.alpha-bio.netВід 424 грн
  з гвинтом

(044) 223-66-00, (068) 122-45-30
с. 26

Мембрана  
         на яку всі чекали

детальніше на с.23

АКЦІЯ

10  ІМПЛАНТАТІВ  Universal
 з  абатментами

МАЛИЙ  
ХІРУРГІЧНИЙ  НАБІР

850 €
+38 (032) 235-29-60, +38 (067) 419-28-10

www.greenimplant.systems



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

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Природные реставрации?  
 Легко!

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный  
микрогибридный композит (Microglass® II).
Charisma Classic создан на основе матрицы BIS-GMA и 
содержит приблизительно 61% неорганического напол-
нителя по объему и размером частиц 0,005 –10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• предварительно полимеризованный наполнитель  
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов  
   (по Г. В. Блэку)
• Прямые композитные виниры
• Коррекция формы зубы (т. е. диастема,  
   врожденные дефекты зубов и т. п.)
• Шинирование зубов, ослабленных травмой  
   или периодонтитом
• Реставрация молочных зубов
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответ-
ствующей системой адгезии)  
Charisma Classic показывает идеальную цветовую адапта-
цию благодаря эффекту матрицы Microglass® II.  Благодаря 
своей кремообразной консистенции, позволяет легко и 
быстро моделировать, полируется до зеркального блеска.

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит,  
состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA и содержит  
приблизительно 59% наполнителя по объему с частицами  
размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• высокодисперсный диоксид кремния 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Classic

Charisma® Smart
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  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® 250

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

Piezon® Master 700

               Piezon® 
  Master Surgery

Супер скидка 

до 50%
НОВЫЕ МОДЕЛИ  

ОТ EMS!



044 585-87-89
096 664-80-71

Компания «Дентстал Н» 
г. Киев, пр-т Григоренко, 39-Б, офис 10
dentstal@ukr.net          www.dentstal.com

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Гарантия 2 года

1800* $

1700* $
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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

Официальный представитель продукции 
Медиком в Украине Фирма «Укр-Медмаркет»,  

сеть магазинов «Медтехника»

ООО «МЕДМАРКЕТ РИТЕЙЛ ГРУПП», 
ТМЦ «Медтехника»

г. Киев, пр. Победы, 9/47,  
тел./факс (044) 590-15-00

www.kmm.com.ua

При покупке 1 ящика (500 шт) 
салфеток Медиком,

в подарок –  
держатель  

для салфеток!

Акция!

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: 02.06.2017.

 Нове стоматологам

Фартук стоматологічний  
рентгенозахисний.  
Наш сайт: www.med-birga.com.ua. 
Київ. Ціна: 2499 грн.

093-440-22-00

ХІТ! Картини маслом. Ложки відбиткові -  
62 грн. Елеватори - 130 грн. Zetta Plus - 640 грн 
та багато ін. товарів www.dental-group.com.ua. 
Первомайськ. 

067-336-23-23, 066-746-62-62

Файлы з памяттю форми SOCO - 
будь-які розміри та найкраща ціна. 

Введіть код купона soco на  
www.soco.com.ua та отримайте  

10% знижку! Київ.

(093) 042-51-32

378 грн

Установка б/в Gnatus 2010 р., 
у відмінному стані з верхнім 
приводом на 5 інструментів  

+ додаю потужний компресор  
ДК 501+, Київ.

(067) 441-72-71

35 000 грн
Сканер стоматологічний  

InEos Blue Sirona + soft InLab 4.25 OpenStl Unlimited. 
Одеса. 105 367 грн.

(094) 952-40-00

 Б/В стоматологам

 Б/В стоматологам

Мобільний інтраоральний сканер Cerec Bluecam 
Custom. Зібраний з оригінальних компонентів - 

підключається до будь-якого ПК. Одеса. 205 157 грн.

(094) 952-40-00

Продам б/в компресори, помпи  
та інше стоматологічне обладнання. 
Тернопіль.

067-811-28-00, 067-526-37-37

Продам б/в стоматологічне крісло 
(Китай). Одеса.
Ціна: 14 421 грн.

050-392-39-61

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



В клініку сучасної стоматології потрібні 
лікарі-стоматологи (зарплата 40-50%).  

Київ, ст. метро «Дарниця».

(067) 260-00-92
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ООО “ЛитХромБулат”   г. Киев, пр. Победы 61/2 
 тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32   |   lhbmag@ukr.net  |  WWW.LHBDENT.COM.UA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Дарим сертификат на 100 грн  
при покупке от 1000 грн  

в нашем магазине

ООО «ЛИТХРОМБУЛАТ»LHBDENT.COM.UA

С Е Р Т И Ф И К А ТГР
Н

НА  АКРИЛОВЫЕ  ЗУБЫ 0001Н3
Нейлон от оттиска  1250 грн

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
в нашей лаборатории

 Б/В стоматологам

Продається панорамний Ro-апарат ORTHOPHOS 
XG Plus DS/Ceph, 2012 р.в. Навантаження  

2 знімки у тиждень. Запоріжжя. 587 000 грн.

(050) 322-65-68, (050) 322-65-68

 Вакансії стомат. клінік

Запрошуємо на роботу в приватну 
стоматологічну практику лікаря 
стоматолога та асистента стоматолога 
(Київ. м. «Васильківська»).

093-349-45-41, 044-259-91-93

Продам б/в Piezomed SA-320. В 
користуванні 2 роки. Працює добре + 
чемодан + б/в насадки. Київ.
Ціна: 76 183 грн.

050-351-13-37

XR 04 DURR DENTAL б/в, апарат для 
проявки дентальної плівки з підігрі-
вом хімікатів, настінний.  
Ціна: 14 210 грн. 

093-428-39-40, 050-471-16-63

 Б/В стоматологам

Продам стоматологічні установки 
PLANMECA у відмінному стані. Мон-
таж, сервіс, гарантія. Тернопіль.

067-811-28-00, 067-526-37-37



Стомат. кабінет позмінно у Києві по 
вул. Бориспільська. Ліцензія! Є все 
необхідне. Працевлаштування. Деталі 
при спілкуванні.

098-220-05-05

 Здаємо в оренду кабінет в стомат. 
клініці (Київ, м. «Лук'янівська»). 

Два кабінети, рентген+RVG, 
стерилізація та інше. Дзвоніть!

(067) 466-12-70
10 11

Бахіли  
від 38 копійок 
за пару!

/ Вітчизняний виробник
/ Бахіли різного кольору та товщини
/ Найнижча ціна за найвищу якість
/ Тривале відтермінування оплати
/ Спецціни для торгуючих компаній

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

ТОВ «БАХІЛ-ТРЕЙД»

www.bahi ly- t rade.com

0 6 8 - 3 6 9 - 5 5 - 1 8
0 6 3 - 4 3 2 - 7 9 - 4 9
0 9 9 - 0 7 5 - 4 1 - 6 5

ПП «Дентолекс» запрошує на робо-
ту стоматолога з ДР.  
Деталі при розмові. Київ,  
10 хв. від метро «Оболонь».

050-412-34-00

Медичний центр «КЕМ Стоматологія» 
запрошує лікаря стоматолога-терапевта з ДР 

в эндодонтії. Деталі при спілкуванні. Київ.

(050) 446-74-48, (044) 287-45-66

 Вакансії стомат. клінік

 Здам клініку/кабінет

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



Фрезерний центр: SLM в Ізраїлі 10 років, 
роботи будь-якої складності у Києві, 
фрезування діоксиду цирконію, інд. 
абатменти, каркаси під нанесення. Київ.

044-228-32-50, 099-187-33-91

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?
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 Зуботехнічні лабораторії

Зуботехнічна лабораторія пропонує широкий 
спектр зуботехнічних робіт. Київ.

(096) 867-47-09

З/т лабораторія пропонує широкий 
спектр послуг. Перші пробні 4 одини-
ці м/к БЕЗКОШТОВНО. Якісно! Київ.

093-337-49-27

Виготовлення М/К конструкцій.  
З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  

(Київ, метро «Шулявська»).
Кур'єр по місту, відправка у регіони.

093-880-73-99

400 грн

Каркас, анатомічні коронки, вкладки, 
індивідуальні абатменти  

з діоксиду цирконію. Житомир

(063) 019-03-33
(067) 277-13-14

400 грн

Здам в оренду крісло в діючій стомато-
логічній клініці. Три окремих кабінети. 
Рентген, ліцензія. Одеса. Ціна: 4000 грн.

050-392-39-61

Здам новий кабінет з новим обладнан-
ням у клініці в центрі Києва  
по вул. Жилянській.

098-220-05-05

Здається позмінно стомат. кабінет в 
р-ні Солом'янської площі у Києві.  
390 грн/зміна. Ліцензія.  
Працевлаштування.

068-322-14-91

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, скеле-
ри, фрези. Київ.

068-380-76-46, 066-742-76-46

Перетяжка стоматологічних крісел, стільців 
італійським шкірозамінником Tehnodent 
напротязі 6 годин! www.rem-stomat.com.ua. 
Київ. Ціна: 1500 грн.

097-275-47-22, 063-865-04-68

Ремонт, перетяжка, виготовлення основи сидушки, 
замість потрісканого пластика на протязі 6 годин!  

Сайт: www.rem-stomat.com.ua. Київ. 1950 грн.

(097) 275-47-22, (063) 865-04-68
ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua 13

 Здам клініку/кабінет

 Сервіс/Ремонт  cт.

Здається в оренду обладнаний стома-
тологічний кабінет  
(Київ, м. «Васильківська»). В наявності 
все для повноцінної роботи.

093-349-45-41, 044-259-91-93



Продаю піч Multimat MC для випалу ке-
раміки, в хорошому стані, з вакуумною 
помпою. Дам відповідь на усі запитан-
ня, дзвоніть! Одеса. Ціна: 15 000 грн.

097-345-66-38

Продам зуботехнічну піч Multimat SC 
+ вакуумний насос (оригінальний), в 
хорошому стані. Ужгород.
Ціна: 24 676 грн.

095-609-46-65, 095-609-46-65

Продаю автоматичний термопне-
вмопрес для виготовлення усіх видів 
термопластів. Херсон.  
Ціна: 22 500 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових зубних протезів Ortho-Star 
(Америка) - повний автомат. БЕЗКОШТОВ-
НА ДОСТАВКА! Київ. Ціна: 65 550 грн.

097-063-31-13
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 Нове зубним технікам Потрібен зубний технік в CAD/CAM центр у Києві. 
Знання комп'ютера обов'язкове, ДР у фрезерному 

центрі вітається. З/п 8000 грн.

(050) 272-21-64

15

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один clickwww.all-dent.com.ua

(073) 466 9308
(093) 439 9459 www.all-dent.com.ua

Корейские имплантаты
с конусным соединением

Ортопедия совместима
со всеми Корейскими системами

Боковой нож
для расширения 
латерального окна

Костная
ловушка

50 $
поверхность

RBM

100 $ 140 $

40 $

7 $

14 $

20 $

68 $
поверхность

SLA

Акции и скидки!

Абатмент
Формирователь
десны

Аналог Трансфер

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ, всі модифікації, 
нові та б/в, для випалу 

металокерамічних зубних протезів. 
Ціни нижчі ніж у виробника! Київ.

(093) 428-39-40 
(050) 471-16-63

37 000 грн

На постійну роботу в київську філію 
компанїї «Віола-Медтехніка» потрібен 
менеджер з досвідом роботи у 
стоматології.

044-362-78-86, 380-504-04-06

В сучасну з/т лабораторію потрібні ви-
сококваліфіковані зубні техніки-кера-
місти. Висока оплата праці. Чернівці.

050-506-33-32, 096-506-33-32

 Інші пропозиції

 Вакансії зт. лабораторій

Продам б/в піч для випалу кераміки 
FOCUS 2010 (Shenpaz, Ізраїль). Дніпро.
Ціна: 46 800 грн.

050-273-79-99

Продам б/в піч для випалу кераміки 
Dentsply Multimat MC2 з вакуумною 
помпою. Чернівці.
Ціна: 15 000 грн.

097-114-74-94

 Б/В зубним технікам

 Б/В зубним технікам

Керамічна маса для облицювання 
каркасів з металу і цирконію.

Більше інформації: www.baot.com.ua, 
www.facebook.com/baot.com.ua

(068) 111-88-81

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua





ОСТЕОПЛАСТ
ксенопластический материал

Качество - БОМБА!

Цены - ОГОНЬ!
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ОСТЕОПЛАСТ К

Мембрана коллагеновая

Скидки - 20%

Скидки - 15%

* Акция действует до 16.06.2017

0,5 см³  - грн*   359 

1,5 х 1,5 х 0,1 см³ грн*  -    759 

www.megamed.prom.ua

çàêàçû on-line

Аллогенные материалы – наиболее адаптированный по своему 
биохимическому составу к человеческому организму класс 
остеопластических материалов.

Биосовместимость

Гарантия отсутствия любых антигенов в порах костного вещества и, как 
следствие, – реакций отторжения и воспаления.

Безопасность

Полная интеграция «ЛИОПЛАСТ» и замещение его собственными клетками 
организма в 100% случаях.

100% Регенерация

ЛИОПЛАСТ
аллопластические материалы

А
л

л
о

ко
ст

ь

www.megamed.prom.ua

Оцените 100% регенерацию!

Крошка 

[ кубики губчатой кости ] 
Размер частиц 5,0 х 5,0 х 5,0 мм

5,0 мл        2600      грн

10,0 мл      3800      грн

15,0 мл      4500      грн



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Материалов для CAD/CAM

ПОЧЕМУ TRINIA?

Стоматологи и зубные 
техники ищут альтернативу 
металлическим каркасам. 
 TRINIA™ - безметалловое 
решение для CAD/CAM.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  Легкость

  Прочность и 
эластичность

  Не требует спекания

  Уникальные 
механические свойства  
с высокими показателями 
изгиба и сжатия

  Биосовместимость

  Моделируемость



044-498-28-51  
093-930-44-55
063-578-04-41

www.dentek.com.ua  |  dentek@i.ua

«Компания Дентек ЛТД»

РЕЗОРБИРУЕМАЯ  
КОЛЛАГЕНОВАЯ МЕМБРАНА 

4BONE RCM
4BONE-RCM является резорбируемой 

коллагеновой мембраной, предназначен-
ной для направленной тканевой реге-
нерации при пародонтальных дефектах. 
Изготовлена из высокоочищенных кол-
лагенных волокон І и ІІІ типов, синтезиро-
ванных из свиной кожи, путем создания 
перекрестных связей между волокнами 
коллагена с помощью формальдегидной 
технологии, с последующей ее нейтрали-
зацией. Мембрана 4BONE-RCM является 
полностью резорбируемой, исключая тем 
самым необходимость проведения по-
вторного хирургического вмешательства, 
часто необходимого для удаления нере-
зорбируемой мембраны. Очень удобна в 
использовании, так как обе стороны явля-
ются биологически активными

Резорбируемая мембрана 4BONE-RCM препятствует 
врастанию эпителия на ранних этапах заживления. Очень хо-
рошо инкорпорируется в окружающие ткани, и начинает ре-
зорбироваться через 12 недель, демонстрируя прекрасную 
биосовместимость. Будучи полугерметичной, она обеспе-
чивает проникновения необходимых питательных веществ 
сквозь нее. Прочные перекрестные связи между волокнами 
коллагена обеспечивают 4BONE-RCM мембране способность 
функционировать в качестве барьера от 4 до 6 месяцев.

4BONE-RCM предназначена для использования при 
хирургических вмешательствах в качестве барьера, разме-
щаемого в области пародонтального дефекта, дентального 
имплантата, костного дефекта или на участке реконструкции 
альвеолярного гребня, для ускорения заживления после-
операционных ран. В области дефекта 4BONE-RCM может 
быть использована  в смоченном состоянии  с применением 
физиологического раствора или стерилизованной воды. 

Хирургические процедуры без осложнений, прекрасное 
заживление ран и оптимальное формирование кости – вот 
основные результаты лечения с использованием резорбиру-
емой коллагеновой мембраны 4BONE-RCM.

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

от 1900 $
 *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   
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044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11 

www.unident.com.ua

Бесплатная инсталляция, обучение 
и гарантийное обcлуживание

АКЦИЯ

Качественная, точная  
диагностика – залог успешного 
протезирования зубов!

*Оплата в грн по курсу на день расчета

Наследуя традиции всемирно известного завода Trophy  
и компании Kodak, производственные мощности компании 
Carestream Dental и сегодня поставляют интраоральные 
рентгены и радиовизиографы экспертного класса.

CS
 2

10
0 Высокочастотный 

рентген-аппарат,  
не имеющий аналогов 
по радиационной 
безопасности 300 кГц

 z Электропитание: 230-240 В

 z Генератор:  
Сверхвысокочастотный DC (300 кГц)

 z Напряжение: 60 кВ

 z Ток генератора: 7 мА

 z Фокальное пятно: 
 0,7 мм по стандарту IEC

 z Расстояние от фокального пятна 
до поверхности кожи: 200 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1900*  

CAPO BULK FILL 
Светоотверждаемый композитный материал  
для реставрации боковых зубов. Подходит  
для утолщения слоя до 4 мм, без усадки 
арт. 232060, 2 г. шприц + 10 канюлей

BLEACH`N SMILE 
AUTOMIX  
Клиническая 
отбеливающая система
арт. 237050,   
набор пациента 
5 г.  шприц,  
35% перекиси водорода 

Единственный официальный представитель в Украине – SPRINT DENTAL UKRAINE

067-968-45-72     |     050-634-30-41
WWW.SPRINT-DENTAL.COMPANY 

55* €

ПЕРВЫЙ 
задокументированный 
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 
1963 года

АКЦИЯ!  
При покупке 30 имплантатов**  
хирургический набор в ПОДАРОК!

**1 имплантат + угловой или прямой 

абатмент + винт = 175 €

145* €

MICRONIUM N 10
Твердый, но эластичный
CoCr сплав для 
бюгельных зубных 
протезов

110* €
130 €

65 €
Cylindrical 
Cone

95* €
115 €

Micro  
Retention

95* €
115 €

CAPO HYBRID  
универсальный микрогибридный 
светоотверждаемый композит 
арт. 232022, 5 г. шприц

22* €25 €

14* €17 €

БЕСПЛАТНАЯ  
ДОСТАВКА!

*Оплата в грн по курсу

22 €

CAPO NATURAL  
Ультрамелкий микрогибридный 
композитный материал
арт. 232041, 4 г. шприц

19* €

NanoPaq 
Ультрамелкий микрогибридный 
композитный материал 
арт. 234511, 4 г. шприц А2 
арт. 234512, 4 г. шприц А3 

20* €25 €

CAPO UNIVERSAL 
универсальный микрогибридный 
светоотверждаемый композит 
арт. 232054, 6 г. шприц

21* €26 €



КРАЩЕ ЗА ВСЕ
   

VistaScan Mini Easy

Обробляє інтраоральні формати S2 та S0 

 

• Ідеальний для використання поряд з кріслом

 

• Просте керування 

 

• Підключення до USB- або сітки

Більше інформації на сайті www.duerr.de

коли цифрові знімки без компромісів

Anwendungsvideo

• 

За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua; www.galit.te.ua

Переваги:
•  МОЖЛИВІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ В БУДЬ–ЯКОМУ МІСЦІ КЛІНІКИ •  ЕКОНОМІЯ ОДНОГО КОМП’ЮТЕРА
•  ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ПРОВОДУ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ПЛАСТИНИ
•  ЗРУЧНІСТЬ ПОЗИЦІЮВАННЯ МАГНІТНОЇ ПЛАСТИНИ В РОТІ ПАЦІЄНТА
•  В ПОРІВНЯННІ З РАДІОВІЗІОГРАФОМ – ВИЩА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ ТА БІЛЬША ПЛОЩА ПОВЕРХНІ
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Ціна ТОП-оголошення залежить від розміру публікації в журналі. 

000-111-22-33, 000-333-22-11

000-111-22-33, 000-333-22-11
000-111-22-33  
000-333-22-11

000-111-22-33  
000-333-22-11

ТОП-оголошення публікуємо як вище звичайних на жовтому 
фоні, так і на білому фоні поруч зі звичайними, також в журналі 
Стоматологічні Оголошення і Facebook, а ще, щотижня ТОПам 
безкоштовно і автоматично оновлюємо дату публікації і 
піднімаємо вгору. 

Звичайні оголошення публікуємо нижче ТОПів на білому фоні. 
Раз на 7 днів їх можна безкоштовно піднімати вгору і тим самим 
оновлювати дату, підтверджуючи актуальність пропозиції.

Пропозиція дійсна до 01.08.2017

044-573-97-73,   067-460-86-78  |  zooble@zooble.com.ua
1550 грн

850 грн

200 грн

350 грн

650 грн

ТОП + оголошення в журналі
А5 (148 мм х 210 мм)

ТОП + оголошення в журналі
1/2 А5 (64 мм х 192 мм)

ТОП + оголошення в журналі
(64 мм х 22 мм)

ТОП + оголошення в журналі
1/8 А5 (64 мм х 48 мм)

ТОП + оголошення в журналі
1/4 А5 (64 мм х 96 мм)

000-111-22-33, 000-333-22-11

Умови публікації оголошень на сайті Zooble.com.ua
і в журналі «Стоматологічні Оголошення»

ТОП
оголошення

Звичайне 
оголошення

Оголошення на Сайті

Оголошення в ТОП на жовтому фоні

Оголошення в Журналі

Оголошення в Facebook

Щотижня автоматично вгору 



Организация пародонтологического 
приема в вашей клинике

Обучение стоматологов и гигиенистов

 � Организация PerioCenter в других городах и партнерство с клиниками.

 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.

 � Обучение и тесное сотрудничество с врачами-стоматологами вашей клиники.

 � Организация диспансерного наблюдения.

 � Обучение протоколам консервативного лечения заболеваний тканей пародонта  
(мастер-классы, стажировки на рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).

 � Помощь в организации диспансерного наблюдения.

Диагностика и лечение  
заболеваний тканей пародонта

 � Основная идея организации PerioCenter заключается в оказании услуг  
консервативного лечения заболеваний тканей пародонта.

 � В PerioCenter работают только врачи-пародонтологи и гигиенисты.

 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно  
для ведения пародонтологического приёма.

 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стоматологическими  
клиниками не противоречит единому плану лечения.

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).

+38-044 575-41-83
+38-097 924-75-46
+38-093 087-66-82
+38-050 164-00-42

02095 г. Киев, 
ул. Срибнокильская 20,
м. Осокорки
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com

Специальная цена  
для рынка Украины:
(Оплата производится в гривнах по текущему курсу)

110 USD

Представитель в Украине
ООО ТПФ «Инфолайн» www.dentalinfo.kiev.ua




