
10/2020     СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ
097-940-40-39
www.pearl-stom.od.ua

Всі курси з балами 
і майстер-класами!

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ 

(067) 505-99-99, (067) 634-35-35
www.fiac-medical.com

044-290-70-80
095-360-19-19

067-934-91-19
www.zircon.com.ua

460* грн
АКЦІЯ!

*За умови «CLUB CARD»

044-290-70-80
067-444-17-34

073-006-07-07
www.uadent.kiev.ua

Селективне плавлення металу CoCr

KAVO  
PRIMUS 1058

184 000 грн

DIPLOMAT 
CONSUL

99 000 грн

АВТОКЛАВИ 
MOCOM, W&H, TANDA

від 14 000 грн

ІТАЛІЙСЬКІ 
БЕЗМАСЛЯНІ 
КОМПРЕСОРИ  
FIAC MEDICAL –
надійна якість + вигідна ціна!

 
095 357 00 03 
068 979 70 22 
          BM_DENTAL_

Додавайте БЕЗКОШТОВНО  
і БЕЗЛІМІТНО стоматологічні вакансії  
і резюме на www.NaviStom.com!



• Відбілююча система на основі 37.5% пероксиду 
водню для професійного використання в клініці

• Висока активація рН для надшвидкого 
вивільнення іонів пероксиду

• Повне лікування займає менше 30 хвилин
• Відбілювання живих і депульпованих зубів
• Автоматичне змішування відбувається в 

подвійному шприці безпосередньо при 
нанесенні гелю на зуби

• Передова система відбілювання зубів!
• Результат всього за 30 хвилин
• З системою Pola Office можливе використання 

лампи для полімеризації 
• 35% пероксид водню
• Нітрат калію - ключовий компонент для 

зниження чутливості

polaoffice+

polaoffice

Найшвидше відбілювання у світі!
Австралія

aura eASY
Універсальний і надійний 
композит для реставрації 
фронтальних  
і жувальних груп зубів

ВІДТІНКІВ 
ДЕНТИНУ

8

ВІДТІНКИ 
ЕМАЛІ

3

ПРОБЛЕМ
З ВИБОРОМ
ВІДТІНКУ

0

aura bulk fill • 1 універсальний відтінок

• Шар полімеризаціЇ - 5 мм

• Легка реставрація для жувальної 
групи зубів

• Швидке заповнення

• Висока міцність на стискання й 
вигин

• Час полімеризації - 20 секунд

• Форма випуску - шприц і капсула

ТОВ «РЕГАРД» м. Харків, вул. Семиградська, 12 А
тел.: (057) 703–23–25, 703–23–42,  
факс (057) 738–09–53

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:  
regard.shop

Філіал в Одесі:  
м. Одеса, вул. Успенська, 47
тел./факс (048) 728–68–45

Магазин ТОВ «РЕГАРД»: 
м. Харків, вул. Тринклера, 6 
(в приміщенні обласної стомат.поліклініки м. Харкова)
тел. (057) 705-17-45

aura ultra universal

Ультрауніверсальний 
реставраційний 
матеріал для створення 
близьких до натуральних 
фронтальних і бокових 
реставрацій. 

Австралія

Австралія

Самотверднучий, рентгеноконтрастний, виділяючий фтор, 
склоіономерний цемент для постійної фіксації металевих, 
керамічних, ортодонтичних конструкцій.

riva Cem

Склоіономерний реставраційний 
цемент. Порошок, рідина.

riva Light Cure

• Висока міцність 
зчеплення

• Висока міцність на 
стискання

• Легка в замішуванні 
система паста/паста

• BPA free

• Швидке та 
легке видалення 
надлишкового 
цементу

• Високий рівень 
виділення фтору



W W W. B I O D E N T. U A

м. Київ, вул. Дегтярівська, 15
biodent2011@ukr.net

(093) 334-34-43
(050) 410-46-96 
(067) 443-69-79 
(067) 912-81-21(044) 223-52-55

Найвища Якiсть  
          за доступною цiною!



Плоскі рулони для 
стерилізації
• Зручність
• Ефективність

• Чудовий захист 
• Зручність надягання
• Надзвичайний комфорт

Відкрийте для себе асортимент наших 
нітрилових і латексних рукавичок!

SafeTouch Advanced
РУКАВИЧКИ

Із зовнішніми 
та внутрішніми 
індикаторами
Найінноваційніші  
пакети на ринку

SafeSeal Quattro

ПАКЕТИ

РУЛОНИ

УКР-МЕДМАРКЕТ
м. Київ,  тел: 044-590-15-00

КАСКАД ДЕНТАЛ
м. Київ,  тел: 044-501-17-02 
                          050-334-47-54

ХУСТКИ ДЛЯ КОФЕРДАМІВ
Ексклюзивно в «Укр-МедМаркет»!

6 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, zooble@zooble.com.ua, fb.com/zooble.com.ua. Наклад: 5000. Друк: ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 2.10.2020.

 Тумби стоматологічні з 
відправкою по всій Україні. Київ.

(097) 793-00-87

1900 грн

Столики лікаря з доводжувачами шириною 
40-60 см. Медичні стільці, широкий вибір 
кольорів. Меблі в клініки під замовлення.

(067) 135-46-63, (098) 492-90-11

 DENTSPLY SIRONA CEREC AC with camera 
CEREC Omnicam + CEREC MC X + ПО. Київ.

892 080 грн.

(050) 789-15-96





СТОМАТОЛОГІЧНА УСТАНОВКА 

Ціни індикативні, розрахунок проводиться в грн за курсом продажу валютних засобів на МВБ

Granum  

TS-8830 (СII)

5 000 $

www.med-technika.com

61058, Україна, 
м. Харків, вул. Культури, 14
Тел.: (057) 714-01-56, 717-76-93
medtechnikaltd@gmail.com

Виготовляючи реставрації з цирконію 
на титанових балках, раніше застосову-
вали двоступеневий робочий процес на 
CAD/CAM. На основі оцифрованих моде-
лей або внутрішньоротових сканувань 
титанову балку спочатку моделювали у 
цифровій формі, а потім фрезерували. 
Опісля первинну структуру повторно 
сканували, щоб адаптувати цифрову по-
становку над балкою для остаточного 
моделювання супраструктури. 

Цей складний процес значно 
спростився завдяки постійному роз-
витку нашого програмного забез-
печення та фрезерних агрегатів. 
Представлена верхньощелепна рестав-
рація, створена за допомогою Prettau® 
2 Dispersive®, була розроблена з тита-
новою балкою одночасно в програмно-
му забезпеченні Zirkonzahn.Modellier.  
Обидві конструкції фрезерувалися в одно-
му виробничому процесі у двокамерному 
фрезерному агрегаті для подвійної сухої 
і вологої обробки M2 Wet Heavy Metal  

(з вологою обробкою титану). Дві ізольо-
вані фрезерні камери дозволяють здійс-
нювати сухе та вологе фрезерування без 
проміжного очищення. 

Наш нещодавно розроблений 
Prettau® 2 Dispersive® також забезпе-
чує значні спрощення. Оскільки матеріал  
попередньо забарвлений природним 
колірним градієнтом, ручна інфільтрація 
кольорів не обов'язкова. Індивідуаліза-
ція результату для пацієнта досягається  
легким підкресленням за допомогою 
інтенсивних кольорів Colour Liquid 
Prettau® Aquarell та оформленням по-
верхні за допомогою ICE Zirkon Stains 
3D by Enrico Steger. 

З огляду на його відмінні естетичні 
властивості, керамічне облицювання не 
потрібне в зубній ділянці, і тому кераміч-
не сколювання можна виключити. І на 
останок, щоб замаскувати цементовану 
балку під структуру цирконію, титан був 
позолочений анодайзером для титану 
Titanium Spectral-Colouring Anodizer.

Стаття з NaviStom ID: 13349

ТЕХНОЛОГІЯ ЦИРКОНІЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Постійне спрощення робочого процесу

ПП «Галіт», Тернопільский р-н, 
с. Байківці, вул. 15 Квітня, 6Є 
+38(050)280 96 32 
www.galit.te.ua



Пацієнти уникають процедури профе-
сійної гігієни ротової порожнини? Одні 
мають болісний досвід, інші не хочуть і не 
можуть витрачати багато часу на цю про-
цедуру, а дехто хвилюється через можливе 
пошкодження емалі чи ясен і, як наслідок, 
запалення. З порошком Flash Pearl чищен-
ня зубів від нальоту та зубного каменю 
проходить швидше, без неприємних від-
чуттів і наслідків. NSK Flash Pearl на 94% 
складається з карбонату кальцію. Його 
гранули - сферичної форми, і, на відміну 
від гострих частинок бікарбонату натрію,  
плавно переміщуються по поверхні зубів, 
проникають у всі важкодоступні місця і 
полірують зубну поверхню до блиску, не 
пошкоджуючи емаль і м'які тканини. Від-
мінний результат відчувається вже під час 
процедури: ясна пацієнта не кровоточать, 
він не відчуває болю і дискомфорту.

Завдяки складу на основі карбонату 
кальцію і відсутності соди порошок Flash 
Pearl має нейтральний PH і не викликає 
неприємного солонуватого присмаку в 
ротовій порожнині. Особливо це важли-

во для пацієнтів, які дотримуються дієти з 
низьким вмістом солі. 

Завдяки мілкій дисперсності Flash Pearl 
не забиває насадку і не пошкоджує нако-
нечник з середини. Він знижує кислотність 
ротової рідини і перешкоджає розвитку 
бактерій і утворенню зубного каменю. 

Якісний матеріал в роботі - переваги для 
вас і для пацієнтів, за які вони віддячать гар-
ними відгуками і прихильністю. 

Ваші пацієнти заслуговують найкраще!

 y Ефективний, швидкий результат
 y Не пошкоджує емаль, не ріже  
і не травмує м’які тканини

 y Менше крові на 90%
 y М'який і ніжний природний смак
 y Ідеальний для пацієнтів з підвищеною 
чутливістю

 y Біологічно розпадається і не утворює 
грудочок

 y Сумісний з полірувальними системами 
усіх виробників

Порошок для професійного  
чищення зубів NSK Flash Pearl –  
якісний результат без зайвих зусиль!
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Переваги порошку Flash Pearl: 

050 533-87-80 098 98-515-98

Портативний рентген 
Remedi Remex RDX 3000G

Лазер 
Smart M (Lasotronix)

Автоклави Joinchamp, B клас

18 л - 2200 $ | 24 л - 2500 $

/ Є на складі      
/ Сертифікація  

/ Лізинг
/ Гарантія

Стоматологічна установка Joinchamp

/SystemMedicals
WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM

+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16, +38 (073) 596-84-92 
 medicalsystemsa.f@gmail.com
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Операційні світильники 
Shalya iLUX10 (Індія)

З правильним 
освітленням з'являється 

правильне бачення

Дентальний  
PSP сканер  
CRX-1000 HD  
(Cruxcan, Cruxcell) 

7370 €
Стоматологічні установки 

 (Ritter, Німеччина)

y Інвестиція в ваше здоров'я! 
y Лізинг
y Розстрочка платежу на рік

Всі скляні поверхні  
з індивідуальним  

дизайном

2900 $

2700 $

880 $

Портативний рентген 
REMEX T100 (REMEDI, Південна Корея)

Інтраоральна SMART 
фото/відео камера 

REMEDI 5MPX FULL HD

Візіограф RSENSOR

Size 1 - 2700 $ | Size 2 - 3000 $

АКЦІЇ У ЖОВТНІ!

СЕРТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ

3000 $ Попереднє 
замовлення



Металокерамічні конструкції (коронки 
і мости) продовжують залишатися най-
популярнішим методом протезування, 
не дивлячись на впровадження нових 
матеріалів в стоматологічну практику.

Але, які таємниці зберігає в собі  
сама популярна коронка?

Власникам металокерамічних коро-
нок необхідно замислитись над тим, який 
вплив вони мають на здоров’я людини. 
Каркас, зазвичай, виготовляється із спла-
ву декількох металів: нікелю, кобальту, 
хрому, молібдену, берилію та галію.

Метал на основі нікелю – дешевий ма-
теріал, тому його переважно використо-
вують для каркасу коронки або мостопо-
дібного протезу, проте у нього є багато 
недоліків – це загальна токсична дія на 
організм. Крім того – це потужний алерген.

Вчені довели, що сполучення нікелю 
викликає ряд неприємних явищ: зни-
ження імунітету (підвищується сприйнят-
ливість до вірусних інфекцій), головний 
біль, захворювання печінки та нирок. А 
якщо у людини є алергічна реакція на 
нікель (до 35% населення страждає алер-
гією на нікель), то виникає відчуття дис-
комфорту в роті, біль, печіння, почерво-
ніння і припухлість ясен.

У Німеччині, Франції, Швейцарії та 
в інших країнах Європи використання 
нікелю в стоматології та в ювелірному  
виробництві заборонено на законодав-

чому рівні. У нас же, через дешевизну, це 
найпопулярніший матеріал.  

Як врятуватися від нікелю?

Залишається ще один шанс – відносно 
недорогі коронки зі сплаву  кобальту з хро-
мом (CoCr). Кобальт-хромові сплави завдя-
ки міцності та біосумісності широко вико-
ристовуються в медицині та стоматології.

Якщо виготовляти каркаси з CoCr ме-
тодом литва, технік стикається  з великою 
лінійною усадкою каркасу, а також з утво-
ренням пор під час литва. 

В підсумку, це призводить до неточної 
посадки та поломки зубних протезів. Цих 
мінусів в роботі з CoCr не стало з появою 
нової технології SLM (селективне лазер-
не плавління металу). Каркаси для мета-
локераміки, балкові конструкції з CoCr, 
виготовлені методом SLM, відрізняються 
абсолютною точністю, високою стійкістю 
до корозії, біосумісністю і міцністю.

Двохлазерний TruPrint–1000 Multilaser,  
виробництва Німеччини, гарантує ідеальну 
посадку роботи з металу CoCr 100% чистоти. 

Будемо раді співпраці з стоматологами та 
зубними техніками.
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РЕФЕРТА MILLING CENTER  
SLM

(044) 298-19-17, (099) 70-70-717     
referta.com.ua



ТОВ «УКРМЕД дентал»  
м. Київ, вул. Довженка, 18
info@ukrmed-dental.comWWW.UKRMED-DENTAL.COM

тел: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
тел./факс: (044) 537-38-78, (044) 458-47-60

/Ukrmeddental

АВТОКЛАВ 
Anthos A28

АВТОКЛАВ 
Anthos A22

Клас B
28 л

Клас B
22 л

3 роки гарантії або 3000 циклів

АБО

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Anthos Millseal + Manual

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Комплект з Getidy KD-18_А (23 L)

Комплект з Getidy KD-12_А (23 L)

€ 2697  € 2346

€ 2523  € 2195

Комплект з Anthos A28

Комплект з Anthos A22

€ 5300  € 4500

€ 4550  € 3900

Комплект стерилізаційного обладнання від відомого 
європейського виробника ANTHOS за акційною ціною!

від  3000 $

w  Вбудовані системи дезінфекції

Комплекти стерилізаційного обладнання 
Getidy за акційною ціною!

або

АВТОКЛАВ
Getidy KD-18_A (23 L)

АВТОКЛАВ
Getidy KD-12_A (23 L)

M A D E  I N  I TA LY

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Siger Sealer X330

SIGER S30 SIGER U200

w  Розширене крісло пацієнта

Плечі: 49 см

Талія: 45 см

Сидіння: 56 см

w  Імплантологічний  світильник
Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

Акції дійсні до 30.10.2020



Близько 15 років назад ми купили в клі-
ніку перший свій мікроскоп. Це був момент, 
коли в нас змінилися не тільки технології 
лікування, але й світогляд і філософія само-
го лікування. Чотири місяці тому ми поча-
ли використовувати в щоденній діяльності 
LITETOUCH, і ми вдруге пережили карди-
нальні зміни в своїй практиці. 

Використання LITETOUCH відкриває 
надзвичайно широкі можливості перед лі-
карем. Основні переваги при використанні 
саме цього лазера на твердих тканинах є 
вибіркове (селективне) препарування і де-
зінфекція дентину на глибину до 0,5 мм.

ЕРБІЄВИЙ ЛАЗЕР LITETOUCH –  
ДЛЯ М’ЯКИХ І ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА

Вибіркове (селективне) препарування –  
це видалення лише ушкоджених (карі-
озних) тканин, видалення композитних 
реставрацій, зняття вінірів і брекетів, без 
втрати здорових тканин. Селективне пре-
паруванння з ефектом дезінфекції значно 
розширює можливості до застосування тех-
нологій вітальної терапії пульпи, почина-
ючи від лікування надзвичайно глибоких 
каріозних уражень і непрямого покриття 
пульпи і до часткової і повної пульпотомії. 

Ефект дезінфекції дентину забезпечує 
профілактику вторинного карієсу і ймовір-
них ушкоджень пульпи під пломбою. 

Неможливо переоцінити використання 
LITETOUCH в дитячій стоматології, тому 
що лазер заміняє бормашину і при цьому 
лікування є практично безболісним. А про-
філактичні програми по герметизації фісур 
завдяки селективному препаруванню і де-
зінфікуючому ефекту стають по справжньо-
му мінімально інвазивними і надзвичайно 
ефективними, особливо у випадку капле-
подібних фісур.

Крім того LITETOUCH має широке засто-
сування у хірургічній стоматології, і в пара-
донтології, про що я розповім в наступних 
публікаціях.

ТОВ «ІВОДЕНТ»
м. Івано-Франківськ, вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
+38 (0342) 522-644, (067) 344-10-20, (099) 11-12-13-2, 
www.ivodent.com.ua    |   info@ivodent.com.ua

Вибіркове (селективне) 
препарування – це 
видалення лише 
ушкоджених (каріозних) 
тканин, видалення 
композитних реставрацій, 
зняття вінірів і брекетів,  
без втрати здорових тканин. 
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Препарування та дезінфекція фісур 
перед герметизацією

Глибокий карієс. Вид на каріозну  
порожнину після препарування

лікар-стоматолог Сапелюк А.Б., NEO DENTAL CLINIC (м. Івано-Франківськ)



elite HD+

Elite HD+  А-силікон з точними і надійними результатами

Elite HD+ поєднує в собі ефекти нанотехнології і гідросумісності, забезпечуючи 
високу якість навіть в найскладніших клінічних випадках. Наночастинки в складі 
силікону покращують його текучість і допомагають проникнути навіть в самі 
важкодоступні ділянки ясеневої кишені. 

Elite HD+: від гідросумісності до точності

www.zhermack.com

Не всі продукти доступні у всіх країнах. З питань придбання звертайтеся до вашого місцевого представника.

Сумісний з основними 
автоматичними змішувачами, 

пропонованими на ринку.

Re
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9-
12

Elite HD+ А-силікон з точними і надійними результатами

Elite HD+: від гідросумісності до точності

Elite HD+ поєднує в собі ефекти нанотехнології і гідросумісності, 
забезпечуючи високу якість навіть в найскладніших клінічних випадках. 
Наночастинки в складі силікону покращують його текучість і допомагають 
проникнути навіть в самі важкодоступні ділянки ясеневої кишені.

Не всі продукти доступні у всіх країнах. З питань придбання звертайтеся до вашого місцевого представника.

www.premier-dental.com.ua  |  premier@dental.net.ua
(032) 259 04 40    |    (097) 445 66 73    |    (099) 533 10 95

www.zhermack.com



Стаття з NaviStom ID: 13354

Baldus Medizintechnik є першим  
в Німеччині виробником систем седації 
закисом азоту на стоматологічному рин-
ку. Baldus пропонує два типи змішуваль-
них блоків. Baldus Analog включає в себе 
елегантний дизайн і інтуїтивне управлін-
ня. Цифровий змішувач Baldus Touch по-
єднує сучасні технології з інноваційними 
особливостями. Крім змішувальних бло-
ків, Baldus також розробив дихальну си-
стему з очищувачем з подвійною повні-
стю автоклавуємою назальною маскою.

Baldus Touch - це наступне поко-
ління цифрових змішувальних блоків  
кисню/закису азоту. Вони поєднують 
непідвладну часу елегантність і високі 
технології. Нові функції дисплею меню 
і системні налаштування забезпечують 
Baldus Touch статус сучасного і відміт-
ного змішуючого блоку на стоматоло-
гічному ринку. Сенсорний екран надає 
абсолютно інтуїтивне управління і вико-
ристання. Параметри лікування пацієнта 
документуються автоматично. Крім того, 
Baldus Touch включає кнопку відновлен-
ня, пам'ять про помилки, максимальний 
загальний потік 18 л/хв і функцію само-
тестування. З точки зору безпеки Baldus 
Touch включає блокатор закису азоту, 
аудіо та візуальні інформаційні сигнали, 
кнопку подачі потоку О2, безповоротний 
клапан, клапан навколишнього повітря і 
зручне управління однією кнопкою.

Baldus Analog поєднує перевірені і до-
бре відомі технології аналогових змішу-
вальних блоків, поліпшених завдяки дос-
віду німецьких технологій. Baldus Analog 
включає такі функції безпеки як аудіо сиг-
нал у разі витоку кисню і кнопка пуску кис-
ню, розташована по центру для швидкого 

реагування під час надзвичайної ситуації. 
Налаштування концентрації газу висо-
ко інноваційне. Збільшуючи процентне 
співвідношення закису азоту, потік кисню 
відповідно зменшиться, коли встанов-
лений обсяг потоку на виході залишить-
ся без змін. Управління однією кнопкою 
призводить до ефективнішого робочого 
процесу. Baldus Analog пропонує макси-
мальний загальний обсяг потоку 15 л/хв. 
Змішуючий блок складається з алюмінію і 
нержавіючої сталі для високого наванта-
ження. Під час розробки, особливу увагу 
було приділено стандартам гігієни; Baldus 
Analog легко чистити завдяки плоскій по-
верхні і заокругленим кутам.

Очищувач дихальної системи Baldus - це 
екологічний супутник блоків седації закисом 
азоту. Повна система є повністю автоклавує-
мою і не містить латексу. Однією з багатьох 
переваг є трикутна форма подвійної назаль-
ної маски і використання м'яких і гнучких ма-
теріалів, які дозволяють масці ідеально підхо-
дити до будь-якої форми обличчя без слідів 
натиску. Очищувач системи дихання Baldus 
забезпечує більший комфорт пацієнта і біль-
шу безпеку для стоматолога і персоналу. 

Родзинкою є унікальні одноразові вну-
трішні маски, доступні в величезній різно-
манітності кольорів і запахів, що включають 
Чілла Ваніль (Chilla Vanilla), Полунична На-
солода (Strawberry Delight), Щасливе Яблуко 
(Happy Apple), Чорничний Танець (Blueberry 
Dance) і Бадьорий Пузир (Bouncy Bubble). Ди-
хальна система Baldus сумісна з будь-якими 
змішувальними блоками кисню/закису азо-
ту. Седація закисом азоту Baldus символізує 
велику безпеку і комфорт, легке управління 
і сучасні технології.

System Medicals
+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16,  +38 (073) 596-84-92 

WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM

СТОМАТОЛОГІЧНА СИСТЕМА 
СЕДАЦІЇ ЗАКИСУ АЗОТУ,  
зроблена в Німеччині

А Ви знали, що під час стандартних сто-
матологічних процедур залишки, заражені 
збудниками хвороб, вивільняються в опе-
раційному полі від використання спрею з 
борами (інструментами), турбінними, куто-
вими наконечниками та ультразвуком? Ці 
збудники залишаються у повітрі кабінету 
до двох годин. Крім того, вони не відфіль-
тровуються звичайними масками і, в під-
сумку, забруднюють все, що знаходиться в 
межах 10 м від пацієнта.

Oral BioFilter, obf - система ретракції губ, 
яка підключається до системи всмоктування 
стоматологічної установки (HVE), покращу-
ючи навколишнє середовище, безпеку та 
гігієну кожного, хто знаходиться в кабінеті.

Уникайте перехресного інфікування

063 177 07 30,    068 650 07 00 
www.denter.com.ua     info@denter.com.ua

Пацієнти можуть розслабитись, а не три-
мати рот відкритим протягом довгого часу. 
Комфорт забезпечується ЕРГОНОМІЧНИМ 
ДИЗАЙНОМ, який був вивчений та підтвер-
джений стоматологами.

МІНІМІЗУЙТЕ ПЕРЕХРЕСНЕ ІНФІКУВАННЯ 
в стоматологічних клініках, поглинаючи 
залишки від процедур, перш ніж вони вий-
дуть за межі ротової порожнини пацієнта. 
Перехресне забруднення є найзначнішим 
ризиком для стоматологічних процедур. 
Дослідження показують, що це основна 
причина інфекцій у стоматології серед па-
цієнтів і медичних працівників.
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Cвітильник світлодіодний безтіньо-
вий робочого поля Stom_Svit 120A. 
Рівне. 
Ціна: 8200 грн.

068-568-38-90, 096-663-21-84

Стоматологічна установка 
Joinchamp ZC-S 300 (Azimut 300B, 
Китай). Харків.
Ціна: 85 600 грн.

050-634-88-55, 067-575-00-24

y Нове стоматологам
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Візіограф Suni ray2 2018 року  
з програмним забезпеченням. 
Івано-Франківськ.
Ціна: 42 465 грн.

095-125-68-97

SKARBODENT-WOODPECKER - офі-
ційний представник WOODPECKER 
в Україні! НЕЙМОВІРНІ ЗНИЖКИ!!! 
Київ. Ціна: 100 грн.

067-186-57-79, 050-471-16-63

SKARBODENT-COXO- офіційний пред-
ставник СОХО в Україні! НЕЙМОВІРНІ 
ЗНИЖКИ! Стоматологічні наконечники 
та інше обладнання! Київ. Ціна: 100 грн.

067-186-57-79, 050-471-16-63

П'ЄЗОТОМ DMETEC SURGYSTARPLUS 
(Пд.Корея). СЕРТИФІКАЦІЯ, ГАРАНТІЯ, 
12 НАСАДОК В КОМПЛЕКТІ! Харків.
Ціна: 127 125 грн.

067-596-84-92, 073-596-84-92

Ліофілізовані ксеноімплантати 
тканин свині  
(мембрани для стоматології). 
Ціна: 846 грн.

050-573-84-01

Автоклав для стоматологічної  
клініки MOCOM MILLENNIUM B+, 
Італія. Ціна: 81 300 грн

050-634-88-55, 067-575-00-24

y Б/В стоматологам



meddentalua@ukr.net

+38 093 607 11 33
+38 097 109 11 33
+38 066 440 33 55

ВАШ НАДIІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК
стоматологічних матеріалів  

і товарів медичного призначення

ГРУПА В VIBERWWW.MEDDENTAL.COM.UA

Продаю стоматологічну установку 
Premier 16. Стан тверда 4. Київ.
Ціна: 36 803 грн.

093-709-42-43

Ф/п лампи Demi ultra kerr вживані. 
На фотометрі світяться всі лампоч-
ки. Стан нових. У комплекті запас-
ний носик. Бурштин. Ціна: 9000 грн. 
 067-398-32-73

 Продам стоматустановки Kavo Amadeus, Kavo 
Unik, компресор ДК 50 Плюс Еком, осушувач Еком 
б/в в хорошому робочому стані. Київ. 183 300 грн.

(067) 440-25-78, (067) 960-12-23

y Б/В стоматологам

 Продам стоматологічну уста-
новку Sirona c8. Стан робочий, 
потребує «перетяжки». Дніпро. 
Ціна: 14100 грн.

050-680-22-73

 Світильники стоматологіч-
них установок, Китай 2000 нові. 
Дніпро. 
Ціна: 2000 грн.

050-450-73-73, 050-487-92-77
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Озон активно утворюється при роботі 
кварцових бактерицидних ламп і рецирку-
ляторів в діапазоні довжини хвилі 254 нм, 
діапазон С. В європейських країнах засто-
сування ультрафіолетового знезараження 
повітря заборонено. Білорусь, Росія, Укра-
їна, Казахстан продовжують застосовувати 
ультрафіолетове опромінення повітря бак-
терицидними лампами й рециркулятора-
ми, що підвищує загрозу токсичного впли-
ву озону на людей. 

Озон з повітрям потрапляє в організм і 
негативно впливає на нього: 

 y викликає подразнення органів дихання, 
кашель, важкість у грудях (ці симптоми 
можуть тривати кілька годин і переходи-
ти в хронічну фазу);

 y зменшує легеневу функцію;
 y сприяє розвитку астми і збільшує кіль-
кість її нападів;

 y провокує виникнення алергічних реакцій;
 y пошкоджує тканини бронхів і легенів;
 y сприяє виникненню безпліддя у чоловіків;
 y значно знижує імунітет;
 y провокує канцерогенні і мутогенні процеси.
Вдихання озону з концентрацією 0,8 мг/л  

протягом 30 хвилин еквівалентне опромі-
ненню 100 рентген.

Всесвітня організація охорони здо-
ров'я віднесла озон до речовин безпо-
рогової дії, тобто будь-яка концентрація 
в повітрі цього газу, найсильнішого кан-
церогену, - небезпечна для людини. Фо-
токаталітичний очищувач «Аеросептик» 
здатний знищувати озон і не виробляє 
його в процесі роботи.

Апарат використовується в медичних 
закладах України: інститут ім. М. Амосова, 
Охматдит, Вінницький військовий шпиталь.

Суть методу фотокаталітичного очищен-
ня полягає в мінералізації газоподібних за-
бруднень на поверхні каталізатора під дією 
фотовипромінювання діапазону А (з дов-
жиною хвилі 400 нм). Реакція протікає при 
кімнатній температурі, при цьому шкідливі 
домішки не накопичуються на фільтрі, а 
руйнуються до нешкідливих компонентів 
повітря - двоокису вуглецю і води. Це усу-
ває небезпеку того, що сам фільтр може 
стати джерелом забруднення при несвоє-
часній заміні, як наприклад, вугільний.

Очищувач повітря «Аеросептик» роз-
рахований на безперервну роботу про-
тягом 7 років, споживає мізерну кількість 
електроенергії і дарує Вам і Вашим близь-
ким чисте повітря. Площа дії - до 100 кв.м.

 y Не виробляє озону!
 y Працює в присутності людей
 y Безпечний
 y Ефективний проти вірусів, бактерій, 
алергенів, запахів органічного й неорга-
нічного походження

 y Є всі дозвільні документи!

ПМП «Відар»   www.lyudmila.in.ua 
067 837 40 56, 0432 68 06 68

передача "Лінія здоров'я - Аеросептик"

Стаття з NaviStom ID: 13353

Боротьба з COVID 19: 

ФОТОКАТАЛІТИЧНИЙ 
ЗНЕЗАРАЖУВАЧ ПОВІТРЯ 
«АЕРОСЕПТИК»!

УВАГА! ЗБЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ'Я!



м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 
(068) 337 37 37, (068) 380 76 46

www.semorr.com.ua   |   www.mg-dental.com.ua

10 500 $

*О
пл

ат
а 

в 
гр

н 
по

 к
ур

су

ОПЕРАЦІЙНИЙ МІКРОСКОП

DOM 3000E

12 600 $

  безступеневе збільшення ZOOM (тепер жодних 
перемикачів, лише плавне збільшення)

  VARIO FOCUS 180-460мм - дозволяє людині  
будь-якого зросту працювати в комфортних умовах

  монітор ASUS з кріпленням до мікроскопу

  адаптер для цифрової фотокамери Sony

  цифрова фотокамера Sony Alpha 6000

  німецька оптика відмінної якості

  освітлення LED illumination, яскравість світла 
80,000 Lux, температура світла 6500k,   
60 000 годин роботи (близько 10 років), made in 
USA та багато інших унікальних функцій

  Гарантія 12 місяців 

  Доставка по Києву та Київській області, інсталяція 
та навчання безкоштовні!

Продам стоматологічну установку 
Ergostar 90 s (крісло як нове!), в 
робочому стані. Київ. 
Ціна: 19 747 грн.

098-689-48-19

Продам стоматологічну установку 
в робочому стані! Терміново! Торг! 
Заберете дві - поступлюся в ціні! 
Одеса. Ціна: 19740 грн.

094-948-07-21

Стоматологічна установка настільна 
Chirana Praktik. Київ. 
Ціна: 10000 грн.

050-383-14-71

 Аквадистилятор електричний 
ДЕ-10М новий, на 380 вольт. 
Дніпро. 
Ціна: 10 000 грн.

050-450-73-73, 050-487-92-77

Продам стоматологічну установку в 
робочому стані! Терміново! Торг! Заберете 
дві - поступлюся в ціні! Одеса. 33840 грн.

(094) 948-07-21

Стоматологічне обладнання Б/В з Європи: 
cтоматологічні установки, автоклави, 

рентгени, стільчики і т.д. Тячів. 2821 грн.

(096) 955-65-27, (067) 759-75-39

y Б/В стоматологам

y Б/В стоматологам

TECHNO DENTAL стоматологічне 
обладнання з Європи, розмитнено 
офіційно з документами. Хуст. 
Ціна: 28 200 грн.

096-665-11-96

Durr Vector пристрій для лікування 
пародонту Б/В. Пародонтологічний 
апарат DÜRR VECTOR.  
Івано-Франківськ. Ціна: 22 500 грн.

099-527-41-31

Стоматологічна установка  
Chirana medical smile Charm Z. Тячів.

Ціна: 93 225 грн.

(067) 888-68-32, (066) 888-68-32

Продам стоматологічну установку Castellini Logos 
в оригінальному робочому стані. Всі подробиці за 

телефоном. Коломия. 164 450 грн.

(050) 654-18-06, (099) 507-88-39

Стоматологічна установка 
Ekodent-X (Польща). 
Хороший стан. Гола Пристань. 
Ціна: 36 725 грн.

050-220-75-32

МАРКЕТИНГ. ПСИХОЛОГІЯ. ПРОДА-
ЖІ: головні інструменти стомато-
лога! Семінар 9 жовтня, IDF, Київ + 
трансляція онлайн. Ціна: 500 грн.

099-969-30-31

y Навчання для стоматологів

y Навчання для стоматологів

Авторський курс «Просте та склад-
не видалення зубів». Ужгород.

095-200-03-90

y Здам клініку/кабінет

 Оренда стоматологічного кабі-
нету, Київ, Святошинський.

067-505-56-14

 Здається стоматологічний кабі-
нет в центрі Києва. Позмінно.

093-153-05-94

Потрібен медичний персонал в сто-
матологічну клініку: лікарі, медичні 
сестри. Київ.

067-299-45-42

Оренда стоматологічного кабінету 
в м. Києві, центр.
Ціна: 950 грн.

099-302-55-03

Здам стомат. кабінет, Київ (центр, 
метро «Палац Україна»).  
Якісний ремонт. Установки 
Diplomat; рентген КТ 3D/ОПГ. 

098-196-49-72

y Вакансії стомат. клінік

Оренда стоматологічного кабінету в 
приватній клініці. Полтава.

(095) 595-03-22
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Зубопротезна Лабораторія

  Циркон 
  Роботи на імплантах 
  Металокераміка 
  e.max 
  CAD/CAM                                              
  Знімне протезування

LHB - Lab 

+38 (097) 919-52-02 
м. Київ

y Зуботехнічні лабораторії y Зуботехнічні лабораторії

y Продам клініку/кабінет
Зуботехнічна лабораторія виконує 
роботи будь-якої складності. Пра-
цюємо з регіонами.  
Якісно і вчасно. Київ.

093-709-50-00

Для зубних техніків: литво Ni-Cr, Co-Crі  
і фрезерування цирконію, воску, е-max, 

PMMA, CAD/CAM, індивідуальні абатменти!

(096) 969-31-50, (073) 969-31-50

За 160 000 грн продається стомат. кабінет  
в центрі Києва.

160 000 грн.

(096) 777-33-74, (099) 777-33-74

Усі види зуботехнічних і ливарних робіт для 
стоматологів і зубних техніків! Працюємо по 

Україні через Нову пошту. Київ.

(098) 177-71-77, (093) 880-73-99

Пневмопрес для прес-кераміки з 
дисилікату літію. Чернівці.
Ціна: 11 324 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

Термопрес українського виробни-
цтва для нейлону, новий, повний 
автомат. Чернівці.
Ціна: 33 040 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

Прес піч Vita Vacumat 6000MP. 
Ціна: 167 790 грн.

096-505-94-13

Бокс зуботехнічний витяжний  
для брудних робіт. 

1500 грн.
(067) 267-48-83

Ігор y Київ

Синтеризаційна піч  
SP-01 Прогрет  

для випалу цирконію.

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

117 000 грн

АКЦІЯ!!! ЗНИЖКИ, ПОДАРУНКИ  
на всю продукцію ПРОГРЕТ!!!  

5-7-9!!! Від офіційного представника 
в Києві!

(067) 186-57-79 
(050) 471-16-63

51 000 грн
y Сервіс/Ремонт  cт.

Працюємо для вас 24/7 по всій Украї-
ні. Перетяжка і ламінація стоматоло-
гічних крісел і стільців, ортопедичні 
матраци і подушки. Київ.

098-208-94-90, 063-343-75-75

Професійна заточка стоматоло-
гічного інструменту: елеватори, 
распатори, ножі, ножиці, кусачки, 
кюрети, скелери, фрези. Київ.

068-337-37-37, 068-380-76-46

y Нове зубним технікам
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ТОВ «УКРМЕД дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.com

WOW
ЦІНА500 грн

банка 300 г

Порошок Flash Pearl для AirFlow НОВА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА  ДБАЙЛИВОГО  ОЧИЩЕННЯ

WOW
ЦІНА35 грн

стік 15 г

Компанія «УКРМЕД дентал» – офіційний  
представник                          в Україні

y Макс. потужність: 210 Вт y Обертовий момент: 80 Н/см 
y Число програм: 8 y Мікромотор на 16,2 мм коротший  
та на 42 г легший стандартного хірургічного  
мікромотору з оптикою

Фізіодиспенсер

Surgic Pro OPT+ 
Surgic Pro OPT

€ 3305  € 2450
€ 3045  € 2320

y Три режими (Surg - хірургічний, Endo - ендодонтичний,  
Perio - пародонтологічний)  
y Число програм: 9 (Surg – 5, Endo – 2, Perio – 2)  
y Підвищена потужність завдяки функції BOOST

Хірургічна система  
з наконечником із фіброоптикою  
та набором Basic S Kit

VarioSurg3

y З мініатюрною головкою MPA-F16R 
y Бездротовий

Електричний ендодонтичний 
мікромотор 

Endo-Mate TC-2

ENDO-MATE AT
PANA SPRAY Plus

y Для видалення м’яких зубних 
відкладень та пігментації 
y Полірування зубної поверхні

Наконечник 

Prophy-Mate Neo

y З оптикою   y З внутрішнім спреєм

Кутовий наконечник  
для турбінних борів 

M95 1:5

y Голівка типу Standart 
y 2-х канальний спрей 
y 350 000 -450 00 об/хвилину

Спеціальна ціна

Турбінний наконечник 

Наліт

Емаль

Залишки їжі

Емаль

/Ukrmeddental

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

€ 5435  € 4199

€ 760  € 590

€ 613  € 440 € 348  € 275
€ 130  

€ 860  € 515

Акційні ціни до 30 жовтня!

Pana-Max2 M4
€ 99

780 грн

Електричний 
ендодонтичний 
мікромотор з голівкою

Спрей для 
змащування 
та очищення

02095, м. Київ,  
вул. Срібнокільська, 20 
 м  «Осокорки» 
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com

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

Співпраця з лікарями-стоматологами

 � Розширення асортименту послуг  
для ваших клієнтів.

 � Зручний обмін діагностичною інформацією.

 � Дотримання лікарської етики.

 � Повернення пацієнта  
для подальшого лікування у вас.

 � Спеціалізована професійна співпраця.

 � Лікування у вашого пацієнта виключно 
захворювань тканин пародонту.

 � Робота за сучасними протоколами.

 � Найкраще лікування вашого пацієнта, 
доступне в Україні.

 � Основною метою організації PerioCenter 
є надання консервативного лікування 
захворювань тканин пародонту.

 � В PerioCenter працюють тільки лікарі-
пародонтологи та гігієністи.

 � PerioCenter оснащено обладнанням 
і матеріалами виключно для ведення 
пародонтологічного прийому.

 � Інформаційна підтримка і консультації  
з нашими провідними спеціалістами.

Діагностика та лікування захворювань тканин пародонту




