
"Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел./факс: 044-498-28-51 www.dentek.com.ua

7/ 2013
Розміщення  Реклами  та  оголошень   044-573-97-73

тел. (044) 501-12-31, (099) 628-28-31, ifl@voliacable.com

Стоматологічні уСтановки

в розстрочку
www.tsdental.com.ua

050-380-0-380

ANTALIYA 5-6 квітня 2014

Міжнародний конгрес 
для стоматологів  

із Росії, СНД і Балтії

Нові хірургічні набори у подарунок 
за акційними пропозиціями  
від Alpha Bio tec. 
(заощаджуйте від 5 800 до 10 950 грн)

Найкращі пропозиції!

авторизований дилер Carestream Dental
тоВ «ЮніДент гРУП» 044-233-20-54, 067-272-33-11



Киевский инженерный центр
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Стоматологическая установка
SIRONA С8+
Выбор С8+ гарантирует Вам
полную технологическую
гибкость на долгие годы

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

www.stomatservice.com

Piezon® master 600
miniMaster

Air-Flow® 
handy 2+

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon®  
Master 700

Air-Flow 
Master

Piezon 
Master 
Surgery®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Остерегайтесь пОдделки!
пОкупайте тОлькО  
у ОфициальнОгО дилера

ОригинальнЫй порошок Air-Flow EMS

Идеальные прИборы для надежного 
прохожденИя И точного ИзмеренИя  

длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным апекс-
локатором. 
12 программ

(Франция)

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

10 800 грнЦена: 2 850  грнЦена:

от 93 000 грн

CHARISMA Diamond 
представляет собой универсальный 
светоотверждаемый 
рентгеноконтрастный нанокомпозит. 
Матрица без содержания 
бифенольных мономеров, 
значительно улучшающая 
показатели биосовместимости

 Â Сочетание высокой 
эстетичности и 
превосходных прочностных 
характеристик

 Â Улучшенные 
манипуляционные свойства, 
"скульптурная" консистенция

 Â Широкий выбор оттенков и 
степеней прозрачности

 Â Естественная 
флуоресценция и 
натуральная опалесценция

 Â Низкая усадка (1,62%) 
и минимальный 
полимеризационной стресс

Air-Flow 
Master 
Piezon®

30 000 грн 35 000 грн
49 000 грн 50 000 грн

АКЦИЯ
АКЦИЯ



61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел/факс: (057) 717-76-92, 714-01-31 
medtech95@gmail.com
www.med-technika.com

Рентген дентальный 
GRANUM 

от 18 040грн

от 14 268грн

от 22 060грн

Компрессоры 
GRANUM

от 4 920грн

Стоматологические 
установки 
GRANUM

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Автоклав GRANUM
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Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам зуботехнічний мотор Casali Milano.  
Рукав та наконечник нові KaVo.
Потужність 150 Вт.  Відмінний стан.
096-692-04-32, 095-201-40-55

Продається піч зуботехнічна Faort Faort Elite Platinum 
для кераміки. гарний стан. обслужена.  
Помпа додається. київ. Ціна: 14000 грн
063-646-22-22

терміново продам муфельну піч Vulkan A 1750 
(Dentsply USA).

067-940-21-11

Продам атмосферний зуботехнічний прес 
WASSERMAN. 
Ціна: 9000 грн.
095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40 

Продається CAD/CAM  система Cercon Degudent.  
2006 р.в., в експлуатації з 2007 року. Повністю готова 
до роботи. Установка, запуск, навчання.
095-273-33-73

Продам бормашину зуботехнічну Saeshin Strong 
207(S)/106. Відмінний стан. 45000 об./хв, реверс, 
захист від перевантаження, педаль у коробці.
096-692-04-32, 095-201-40-55

обміняю чудовий піскоструминний апарат Pentron  
на 2000 українських гривень. Призначений для 
роботи з великою фракцією піску. київ.
063-646-22-22

Продам зуботехнічний б/в пилосос  
«ВоРтекС комПакт» (RENFERT).

050-634-88-55

Продам комбіновану зубопіч Programat EP-600 Combi 
(Ivoclar Vivadent) для випалу та пресування кераміки 
в комплекті з вакуумною помпою.
095-273-33-73 

Продам зуботехнічну прес-піч Programat еP-500 
(Ivoclar Vivadent) з оновленним Пз: версія 2.9 для 
пресування e-max в комплекті з вакуумною помпою.
095-273-33-73

Продам ● Зуботехнічне обладнання б/в Продам ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку A-dec Performer. 
знаходиться у києві.

099-444-02-55

Продаються б/в турбінні стоматологічні наконечники: 
NSK (японія), SPRING (Сша), «Хіротор 401» (Словаччи-
на) + пневматичний скейлер OZK92 (Словаччина). київ.
050-383-14-71

Продам систему відбілювання зубів ZOOM 
(майже нова). останнє третє покоління.  
У комплекті тільки сама лампа! Ціна: 11000 грн
066-320-44-04

Продам індивідуальну розколірку VITA Classic 
Ціна: 800 грн. 

063-993-23-34, 095-939-66-40, 096-646-16-40

Продається б/в зуботехнічна піч.
Ціна: 28000 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продам б/в піскоструминний апарат KаVо. Центральне 
вольфрамове сопло, три олівці, повітряний пустер, пнев-
модолото, захисна сітка для скла, внутрішній фінагель.
063-993-23-34, 095-939-66-40, 096-646-16-40 

Продам зуботехнічну піч «теРмоДент-06»  
для випалу кераміки. 
Ціна: 13000 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продам муфельну піч в робочому стані.

063-993-23-34, 095-939-66-40, 096-646-16-40

Продам б/в зуботехнічну піч у відмінному стані.

063-993-23-34, 095-939-66-40, 096-646-16-40

Продам б/в зуботехнічне обладнання AMANN.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продам ● стоматологічне обладнання б/в
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Владимир Николов
главный врач клиники 
«Витадент», врач-ортопед, 
преподаватель учебного 
центра «Дентал маэстро», 
основное направление- 
эстетическое протезирование.

Александр Нестеренко
зубной техник, 
руководитель частной 
зуботехнической 
лаборатории.

Семинар будет включат мастер-класс, на котором мы сможем увидеть при помощи 
видео трансляция следующие случаи:

СоДеРжание лекЦии:
u Планирование работы, составление индивидуального плана лечения.  
Получение диагностики. Фото, видео протокол. Пожелание пациента. Восковая диагностика.

u Армирование зубов. культевая вкладка. Стекловолокно. анкерный штифт.

u Выбор непрямой реставрации. Виниры. Вкладки. накладки. коронки.

u Нарушение биологической ширины. трехступенчатая остановка кровотечения. глубокие поддесневые разрушения. Вос-
становление уступа на ранее препарируемых зубах. особенности временного протезирования при поддесневых разрушениях.

u Оттиски. Выбор оттискной массы. оценка полученного оттиска. одномоментное и двухмоментное получение оттиска. 
Получение оттиска на имплантах.

u Имплантация. Выбор импланта. индивидуальный трансфер. индивидуальный аббатмент. Сравнение соединений им-
плант-абатмент. Поддержка мягких тканей. Дизайн каркасов в боковых и эстетически значимых зонах. особенности изготов-
ления моделей при протезировании на имплантатах. Фрезеровка аббатментов.

u Сдача работы. контроль контактных пунктов. оптимальная окклюзионная схема. морфология. адгезивная фиксация. 
Удаление излишков цемента. окклюзия на имплантах. Пришлифовка окклюзии при тотальных реконструкциях.

www.deNtAl-mAeStRO.pRO

 Â снятие оттиска под культевую вкладку без исполь-
зования каналонаполнителя и пластмассовых 
штифтов

 Â фиксация культевой вкладки

 Â обработка техником гипсового столбика с каче-
ственным  и некачественным проснятием зуба

 Â сможем увидеть с какими проблемами техник 
сталкивается, когда подготавливает столбик для 
изготовления коронки

 Â отснимем оттиск различными оттискными массами 
с одних и тех же зубов, изготовим мост, припасуем 
на разные модели и увидим качество прилегания  и 
качество посадки 1,2,3, кейса

 Â изготовим шину для предотвращения изменения 
3-д положения зуба на этапе временного протези-
рования при тотальных реконструкциях

 Â увидим к чему приводит гравировка уступа и 
поймем зачем он вообще это делает

 Â увидим гнатологическую передачу данных .  
Работа с лицевой дугой. Настройка индивидуаль-
ных параметров артикулятора.

 Â сможем увидеть как должны выглядеть контакт-
ные пункты на этапе передачи работы от техника 
к доктору и как эти пункты проверить

 Â зафиксируем прикус с минимальными погрешностями

 Â снимем оттиск с ретракционной нитью и без нее и 
увидим плюсы и минусы обеих методик и с каки-
ми трудностями сталкивается техник 

 Â подробно рассмотрим возможности работы без 
ретракционных нитей

 Â изготовление индивидуального абатмента 

 Â изготовление индивидуального трансфера

 Â изготовление индивидуального формирователя

30 ноября 2013
г. Донецк, пр.мира, 14-а 
Victoria Hotel Center

лекция: 

«Интересная ортопедическая 
стоматология.  
Взгляд доктора. Взгляд техника»

тел. 067-332-38-38
Skype: dental-maestro

Организатор: Учебный центр «Дентал Маэстро»

Продам ● стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку Словадент 
«оптимал-07». 2009 р.в. Стілець лікаря в колір  
крісла: 2 шт. Все в робочому стані. Ціна: 45 000 грн
067-521-07-50

У зв'язку з наявністю нового місця роботи продається 
стоматологічне обладнання: установка Suntem, денталь-
ний рентген Gnatus, столик та шафа. 15 км від києва.
067-643-43-03

Продам стоматологічну установку ECODENT-X (італія).
У робочому стані з компресором.  
івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам автоклав «міленіум» 2009 р.в. куплений  
у фірми "технодент" (Харків), яка його й обслуговує.

067-564-44-28

Продам стоматологічну установку  
Tecnodent EuroCad на 5 инструментів. 
гарний стан. 
096-692-04-32, 095-201-40-55 

Продам б/в амальгамозмішувач KERR Amalgamator.

096-692-04-32, 095-201-40-55

Продам автоклав «екзакта» у робочому стані.  
куплений у фірми "технодент" (Харків),  
яка його й обслуговує. Ціна: 10000 грн
067-564-44-28

Продам б/в гласперленовий стерилізатор  
Maxi Mediquartz.

096-692-04-32, 095-201-40-55 

Продам стоматологічну установку Gnatus Artus 
у відмінному стані.

099-444-02-55

Продам настінний інтраоральний рентген  
Gendex Oralix AC у відмінному стані. київ.

099-444-02-55
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Продам б/в комплектуючі: шланг універсальний, шланг до 
мікромотору мС2, блок підсвічування до A-DEC Performer, 
касети рентгенографічні, сепаратор CATTANI. київ.
050-383-14-71

Продається б/в стоматологічна установка FIMET 
F1 PRIME (Фінляндія). Вся технічна та сервісна 
документація. технічний супровід. київ.
050-383-14-71

Продам дентальні рентген-апарати SIEMENS  
та GENDEX. обидва в робочому и гарному стані.  
івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам стоматологічну установку Сerona.
знаходиться в працюючій стоматологічній клініці  
м. кривий Ріг. Ціна: 15000 грн
097-669-03-19

Продається б/в бездротовий дентальний 
радіовізіограф DIGORA OPTIME (SOREDEX, Фінляндія).

050-383-14-71

Продам б/в стоматологічну установку  
CHIRADENT - Praktic PRO з компресором.
У гарному робочому стані. івано-Франківська обл. 
050-654-18-06

Продаю б/в апарат «Вектор» DURR DENTAL. куплений  
у офіційного представника у квітні 2010. знаходиться  
у стоматологічній клініці м. Вишневе . Ціна: 15000 грн 
050-331-62-31

Зображення,
             які вас здивують

одиниці вимірювання: мм.

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: galit@ternopil.utel.net.ua,      www.galit.te.ua

3d комп’ютерний томограф 

panoura 18 S 
найкомпактніший 

в світі

520 000 
грн

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ЭНДОФАЙЛОВ RaCe  

Высокочастотный 
дентальный рентген 
PORt X - II (GeNORAY) 
с дополнительной 
свинцовой защитой 
корпуса

производство

FKG (Швейцария)

скидка

70%

Компания оЛиМпЕКс
г. Киев, ул. отто Шмидта, 26-Б

Цена 26400 грн.
Гарантия, полный пакет регистрационных 
документов, сертификат конечного пользователя

067-404-49-58
okuznetsova@olimpex.com.ua

044-593-77-89
www.olimpex.com.ua

Продам б/в стоматологічні лупи Heine C 2.5 340 мм. 
Стан відмінний.
Ціна: 3000 грн.
050-634-88-55

Продам стоматологічний діодний лазер  
GENTLEray 980 KaVo б/в.

050-578-92-50

Продам б/в апарат для пародонтології  
Vector DURR DENTAL.

050-634-88-55

Продам ● стоматологічне обладнання б/в

Компресори
беЗмаслянi 
малошумнi 

 Зроблено в україні

 сертифікат укрсеПро

ТОВ «Дентал Техніка» Україна, м. Харків
тел/факс (057) 719 41 27,  (050) 32 55 44 9,  (097) 0 66 88 66

e-mail: dentaltechnika@mail.ua
www.dental-technika.com.ua
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Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

095-36-11-902
email:galoshmat@mail.ru

Продається компресор DURR PPOWER TOWER  
для 4-5 стомат. установок. Два мотори (по дві голівки  
на кожному). Ресивер 55 л. осушувач. аспіратор. 
063-993-23-34, 095-939-66-40, 096-646-16-40

Продам дистилятор MELAdest 65 (MELAG, німеччина). 
Потужність 520 Вт. об’єм резервуара 4 л.  
Продуктивність 0,7 л/год. 
050-634-88-55

Продам б/в електромотори зі світлом: мС2 та мХ2  
(імплантмотор для оРTIMA або CHIROPRO,  
безколекторний з можливістю автоклавування) 
050-634-88-55 

Продам ● стоматологічне обладнання б/в

Продається «лейка» квадроскоп для дентального 
мікроскопу 5 та 6 серії, 2 бінокуляри. 
Ціна: 4000 грн.
050-634-88-55

Продам інтраоральний піскоструминний апарат. 
з’єднання  м4.

050-634-88-55 

Продам інтраоральну камеру Digitaldoc.  
Стан відмінний. 
Ціна: 1600 грн.
050-634-88-55

Продам бінокулярні лупи HEINE 2.5 340 мм + світло. 
акумулятор тримає до 6 годин. 
Ціна: 7800 грн. 
068-346-75-85

Продам трьохфазний дентальний  
компресор з осушувачем. 

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40 

Продам стоматологічний компресор DK50-10 S  
з шумопоглинаючою шафою.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продам турбінний наконечник KaVo (Borden).  
Стан відмінний.
Ціна: 700 грн.
050-634-88-55

- 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
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наконечники турбінні і кутові 
з генератором 
і без генератора, 
підшипники керамічні,  
картріджі

тОВ  "тернодент" 
Україна, 46023, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, кім. 21
Тел/факс (0352) 51-24-39, моб. 38 (050) 084-27-80

www.ternodent.com.ua

 автоклави 
BES-22L-B-LED, BES-17L-B-LED, 
BES-15L-B-LED, клас B
 стоматустановки  
EASE-01, EASE-02

на
йниЖЧІ ц

Іни

Продам 
 Aппарат самсон для протяжки гильз 

Б/У недорого

 Пневматический скалер CHirana dental

Б/У недорого

тел. 095-749-05-56

Продам б/в стоматологічну установку SIGER-U200  
з верхнім підведенням інструментів. експлуатація  
2 роки при 100% технічному обслуговуванні.
067-445-43-16

Продам б/в вакуумну помпу для стоматологічної 
установки. Помпа має вигляд компактної коробки з 
ефективним шумопоглинанням.
067-445-43-16

Продам ● стоматологічне обладнання б/в

Пропоную співпрацю лікарям-стоматологам  
з виготовлення м/к. київ.

096-261-56-26

Досвідчений зубний технік пропонує якісне та в строк 
виготовлення знімних протезів.  
індівідуальний підхід до кожної роботи.
066-831-59-71

шукаю лікаря-ортопеда для співробітництва.  
якісні послуги по протезуванню: м/к, знімні.  
лояльні ціни та мінімальний строк виконання. 
067-969-82-88

Пресування ковпачків, вінірів, анатомічних коронок, 
напресовка на метал (IPS InLine POM). Працюємо з біноку-
лярним мікроскопом. знижка 10% на першу роботу.
097-335-76-76

Всі види зуботехнічних робіт. київ.

097-335-76-76

Послуги Зуботехнічних лабораторій

НАШІ ЦІНИ  
ВАС ЗДИВУЮТЬ!

Київ, область та регіони України

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

ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ 
ТА ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ!

НАЙШИРШИЙ СПЕКТР ЗУБОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
ВЧАСНО, ЯКІСНО, З ГАРАНТІЄЮ

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.
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Константин Кальдин
- управляющий партнер 
ооо «кальдин консалтинг» (москва)
www.kaldin.ru

044-573-97-73
098-221-64-13

навигатор Стоматологии

093-660-44-17
050-823-41-40

1 ноября 2013, киев, лекция:

«Точки роста стоматологической клиники»
Стоимость участия: 500 грн

3 ноября 2013, киев, семинар-практикум:

«Маркетинг стоматологической клиники»
Стоимость участия: 2000 грн

2 ноября 2013, киев, семинар-практикум:

«Эффективная мотивация персонала 
стоматологической клиники»
Стоимость участия: 2000 грн

лектор отработал на 200%!
Правду говоря, ничего нового услышать не 

ожидал, но к моему удивлению, все сложилось на-
оборот. Были озвучены многие наработки, к кото-
рым приходили годами, плюс много нового.

очень рекомендую не только руководителям, 
но и владельцам бизнеса. Узнал не только много 
нового, но и полезного для ведения бизнеса и 
правильной организации трудового процесса.

Впечатления от семинара - маленький шок!!!  
(в хорошем смысле))).

Евгений Пушкарев  
(г. Киев, директор клиники «С.К.Дент»)

мне интересна эта тема.
После семинара удалось посмотреть на эф-

фективность работы стоматологической клиники 
с другой стороны. Раскрыты темы формирования 
бюджета и правильного расчета стоимости услуг, 
а это является ключевым условием развития.

Вывод: в Украине практически отсутствует ин-
ститут управляющих стоматологическими клини-
ками, поэтому их функцию вынужен брать на себя 
собственник, и без качественной подготовки это 
невозможно.
Городецкий Тарас Николаевич (г. Львов,  
руководитель клиники «Профидент Плюс»)

Семинар понравился. Была полезная и нужная 
информация.
Будякова Светлана Михайловна (г. Харьков, 
клиника «Имплантис»)

Два дня пролетели в лёгкой, непринуждённой 
обстановке.

огромное спасибо, константин, за то, что дали 
возможность посмотреть на наш частный стома-
тологический бизнес с точки зрения финансиста, 
лично мне этого крайне не хватало.

Практически каждый день проходят различ-
ные образовательные мероприятия по стомато-
логии, однако подобные мероприятия - редкость. 
к великому сожалению, нам в медицинских инсти-
тутах и университетах не преподают основы мар-
кетинга, как внешнего, так и внутреннего.

еще один полезный урок от константина каль-
дина – без знаний принципов формирования бюд-
жетов клиники невозможен её финансовый рост.
Виктор Крижановский  (г. Киев,  
руководитель проекта «Perio Center»)

молодцы! Все понравилось!
Якущенко Алексей Владимирович (г. Москва)

Достаточно информативный семинар, прият-
ный лектор.

Удобно то, что организована рассылка инфор-
мации по семинару и готовые таблицы для даль-
нейшей работы. Спасибо!

Кроливец Татьяна Григорьевна (г. Харьков, 
клиника «Имплантис»)

отзывы о семинаре «Эффективный руководитель 
стоматологической клиники» (Киев, 6-7 сентября 2013)
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на лекции и семинарах почти нет теории, только практика и десятки кейсов по управлению 
и только стоматологическим учреждениями, собранные автором за 13 лет карьеры  
в медицинском управленческом консалтинге и практическом управлении в здравоохранении!

Приглашаем на лекцию и семинары руководителей и владельцев 
стоматологических клиник, главных врачей, а также  всех желающих 
открыть собственный стоматологический бизнес.
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МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

ООО “литхромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

ура!

шукаю роботу зубним техніком у києві.
знімні пластинчасті та бюгельні протези.

095-708-38-05

шукаю вакансію лікаря-стоматолога в києві. Спеціа-
лізація: ортопедична та терапевтична стоматологія. 
Постійна практика та курси підвищення кваліфікації.
063-365-32-93

шукаю роботу стоматологом-терапевтом у києві
Часткова зайнятість, є досвід роботи.

097-727-30-26

шукаю роботу стоматологом у м. Хмельницький.
освіта вища + інтернатура. Досвід роботи до 2 років.

096-825-40-54

робота в стоматології • резюме

робота в стоматології • вакансії

У приватну стоматологічну клініку м. Вишневе 
потрібен стоматолог на повну або часткову 
зайнятість. ДР не менше 3-х років після інтернатури.
067-446-50-46

У стоматологічну клініку метро "осокорки" потрібна 
медсестра-асистент стоматолога з ДР  
та завантаженням на повний робочий день.
096-941-54-13

Потрібен лікар-стоматолог для роботи в приватній 
клініці. київ, метро "оболонь". 
Умови роботи: позмінна оренда крісла.
050-412-34-00

У сучасну стоматологічну клініку, метро "осокорки" -  
"Позняки" потрібен дитячий стоматолог  
з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи.
096-941-54-13

У приватну стоматологічну клініку м. Вишневе на повну 
або часткову зайнятість потрібен асистент лікаря-
стоматолога. наявність медичної освіти обов'язково.
067-446-50-46

Вітається досвід роботи з керамікою e-max, Creation, Vita.  
Робоча віза дозволяє виїзд всією родиною.
термін контракту 3 роки з можливістю продовження  
ще на 3 роки (всього 6 років).
можливе отримання Green Card по спонсорству.  
оплата від 35000 до 60000 річних залежно від стажу роботи.
Бажано володіння базовою англійською.

Резюме та фотографії робіт висилати 
на prodigydenstudio@yahoo.com до 31.12.2013.
Робота починається з 10.01.2014

У лабораторію м. Трентон  
(штат Нью-Джерсі, США)  
потрібен зубний технік (кераміст)  
зі стажем роботи (не менше 5 років).

Уникальный тип дентальных имплантатов

служит антибактериальным барьером

улучшает адгезию фибробластов и клеточную  
пролиферацию

генерирует восстановление слизистой  
и реконструкцию сосочков

обеспечивает эстетику и поддержку мягких тканей

TBR – сделано во Франции

Собственные уникальные патенты

25 лет клинического применения

Конус Морзе в соединении  
   с абатментом

Официальный представитель в Украине  

ООО «Андромедика»
+38 044-259-87-67
+38 044-332-44-32
+38 050-699-11-88

www.periosave.com

Трансгингивальная  циркониевая  шейка:

предотвращающих периимплантит



 Потужний обертовий момент (до 80 Нсм) 
 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний мікромотор

 LED підсвітка (більше 32.000 Люкс)

 Висока надійність і тривалий термін служби

 Можливість автоклавування та термодезінфекції

 Система калібровки наконечника

 Потужність: 210 Вт
 Потужний обертовий момент: 50 Нсм
 Широкий діапазон швидкостей

 Легкий і компактний мікромотор

 Висока надійність  
та тривалий термін служби

 Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

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

Всі ціни є дійсними на 17.10.2013

w w w . u k R m e d - d e N t A l . c O m

Дентальний рентген
з бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)
Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

55 990* грн
*Дентальний рентген + Радіовізіограф

Сlass В, 23 л.

21 170 грн
АКЦІЯ

Офіційний дистриб'ютор компанії FONA в Україні
м. київ, вул. Довженка, 18, 050-352-50-16
тел./факс: 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

Всі ціни є дійсними на 17.10.2013
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www.priden.com.ua
Микромотор STRONG 90/102

Портативные стоматологические установки
обеспечивают максимальную эффективность  
работы стоматолога 

ХаРактеРиСтики:
u плавная регулировка  
скорости
u 35 000 об/мин
u функция реверса

Бесплатная оперативная доставка 
по всей Украине!

099-299-01-64, 097-925-23-84

1150 грн

от 860 грн

м. Київ, 
метро осокорки

вул. срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

шукаю роботу помічника зубного техніка.
швидко вчусь, згоден працювати за символічну плату. 
м. львів.
063-743-72-14

Продається стоматологічна клініка в двох рівнях в центрі львова 
з прилеглим двориком. три обладнані кабінети, стерилізаційна, 
кімната лікарів та головного лікаря, компресорна, санвузол. 
067-674-03-73

Продам стоматКлініКу/Кабінет

оренда стоматкабінету на Печерську (київ) в оточенні 
елітної забудови. залучення пацієнтів за рахунок клініки, 
юридична та організаційна підтримка. 450 грн/зміна.
067-235-34-16

здається стоматологічний кабінет у районі Солом'янської 
площі. Погодинна та позмінна оренда з можливістю пра-
цевлаштування та оренди додаткового обладнання.
068-322-14-91

здам в оренду стоматологічний кабінет з комп’ютерною 
рентген-установкою. новий житловий комплекс. київ, 
мінський р-н, вул. майорова. 250 грн/день. 
097-444-36-32, 050 945-65-79

Центр ізраїльської Стоматології проводить місячник відкритих 
дверей для лікарів-стоматологів, співробітників клінік, поліклінік 
та стоматкабінетів. київ, вул. Дніпровська набережна, 25.
044-22-777-48, 067-441-22-77

авторські картини для оформлення інтер’єрів стоматологічних 
клінік та кабінетів. Формат: 35 х 40 см.  
При замовленні від 3-х шт. - знижки. широкий вибір сюжетів. 
093-745-08-85

здам в оренду кабінет лікаря-стоматолога.  
київ, метро "оболонь". Позмінна оренда крісла. 
Погодинна оренда не розглядається.
050-412-34-00

здам в оренду стоматологічне крісло  
в клініці на Петрівці (київ). Є клієнтська база.
300 грн/зміна.
067-235-34-16

ділові КонтаКти

Здам в оренду стоматКлініКу/Кабінет

робота в стоматології • резюме
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 (057) 756-8-000
www.dlux.biz

оптовый отдел - ЧФ «Денталюкс» тел/факс (057) 337-74-40

WWW.DENTIST.UA
Ко н су л ьта ц и и сто м ато л о го в 

ONLINE



Андре Саадун
«Эстетика мягких тканей 
в области зубов и 
имплантатов»

Ричард Р. Велбери,  
Монти С. Даггал  
«Детская стоматология»

Дуглас Терри, Вилли Геллер
«Эстетическая и 
реставрационная стоматология. 
Выбор материалов и методов»

С.А. Кутяев 
«Раббердам в клинической 
практике врача-
стоматолога»

Д. В. Рогацкин, Н. В. Гинали 
«искусство  
рентгенографии зубов»

Антон Скулеан 
«Регенерация пародонта»

Коэн Эдвард 
«атлас косметической и 
реконструктивной хирургии 
пародонта. издание 3-е, цветное»

Кузнецов С.В. 
«клиническая 
геронтостоматология»

ред. Даниэле Манфредини 
«Височно-нижнечелюстные 
расстройства. Современные 
концепции диагностики и 
лечения»

О.З. Топольницкий,  
А.Ю. Васильев «атлас по детской 
хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии. 
Учебное пособие»

Коэн Стивен, Бернс Ричард 
«Эндодонтия. 8-е издание, 
переработанное и дополненное»

Майкл Коэн «междисциплинарное 
планирование стоматологического 
лечения. Принципы, цели, практическое 
применение. иллюстрированные лекции»

*Специальная цена для читателей журнала «Стоматологічні оголошення»ЖДЕМ ваших звонков и заказов!  h t t p : / / o l e a . c o m . u a h t t p : / / o l e a . c o m . u a

ред. Г. Бердженхолц, П. Хорстед-
Биндслев, К. Рейт 
«Эндодонтология»

Семкин В.А., Рабухина Н.А., 
Волков С.И.  
«Патология височно-
нижнечелюстных суставов»

Лаура Митчелл 
«основы ортодонтии»

Пауло Кано 
«Постигая природу. Восковое 
моделирование эстетичных и 
функциональных окклюзионных 
поверхностей»

Доменико Массирони, Ромео Пасчетта, 
Джузеппе Ромео «точность и эстетика. 
клинические и зуботехнические этапы 
протезирования зубов»

Паскаль Магне, Юр Бельсер 
«адгезивные керамические 
реставрации передних зубов»

492 грн. 510 грн.

120 грн.
*

225 грн.

970 грн. 490 грн.

420 грн.

600 грн.

120 грн.

400 грн.3 320 грн. 1 660 грн.

2 325 грн. 1 660 грн. 2 325 грн.

2 500 грн.

1 000 грн.
*
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У книзі покроково, з посиланням на конкретні клінічні випад-
ки, надані точні рекомендації щодо використання, припасу-
вання, встановлення і функціонування знімних апаратів, опи-
сані основні проблеми, що виникають під час використання 
ретейнерів та способи їх усунення.

Унікальний практичний посібник для ортодонтів, 
стоматологів загальної практики та зубних техніків. 
Фріді Лютер. Зарарна Нельсон-Мун
Велика Британія

Львів: ГалДент, 2013, 179 с. Тверда обкладинка. Російською мовою

*Знижки надаються передплатникам журналів: «Пародонтологія та відновна стоматологія»,
   «Новини стоматології», «Світ ортодонтії», «Імплантологія Пародонтологія Остеологія»,   
   «Профілактична та дитяча стоматологія». 

Ортодонтические ретейнеры 
и съёмные аппараты 
Принципы конструкции и применения

для передплатників*
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Ціна:

грн

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ 
РЕТЕЙНЕРЫ И СЪЁМНЫЕ 
АППАРАТЫ
принципы конструкции и применения

Фриди Лютер
Зарарна Нельсон–Мун

Эта книга — уникальный практический путеводитель не только для ор-
тодонтов, но и стоматологов общего профиля, студентов стоматологи-
ческих факультетов, всех, кого интересуют особенности конструкций 
аппаратов для проведения профилактического лечения.

Книга содержит базовые сведения об ортодонтических ретейнерах, а 
также практические инструкции «step-by-step» и наглядные иллюстра-
ции из клинической ортодонтической практики. Рассматриваются по-
казания и противопоказания для использования, принципы конструи-
рования, установки, активирования и устранение неполадок.

В последующих разделах внимание уделено клиническим случаям 
применения съемных аппаратов, даются советы по работе с пациента-
ми. Они включают: припасовку и контроль ретейнеров; проблемы с ре-
тейнерами — как и почему; важные сведения и практические советы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Многочисленные цветные иллюстрации
• Примеры клинических случаев
• Контрольные вопросы
• Инструкции step-by-step 
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Friedy Luther 
научный руководитель отделения ортодонтии Стоматологического ин-
ститута Лидса, в настоящее время консультант-ортодонт и почётный 
старший клинический лектор The Charles Clifford Dental Hospital Sheffield 
Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Шеффилд, Великобритания.  
В центре профессиональных интересов и исследований ортодонти-
ческие техники лечения, автор многочисленных научных публикаций, 
бывший главный редактор Journal of Orthodontics. С удовольствием за-
нималась преподавательской деятельностью, в частности более 20 лет 
педагогического опыта в последипломном образовании ортодонтов,  
а также подготовке учебных материалов.

Zararna Nelson-Moon
Консультант-ортодонт по подготовке специалистов-ортодонтов в York 
Teaching Hospital NHS Foundation Trust. Ранее была старшим научным 
сотрудником и почетным старшим клиническим лектором последи-
пломного курса по ортодонтии Стоматологического института Лидса. 
Профессиональные интересы охватывают ортодонтию и обеспечение 
надлежащего уровня стоматологического образования.
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Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»
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www.periocenter.com.ua 

СПЕцИАЛИЗИРОВАННый МЕДИцИНСКИй цЕНТР ПРОфИЛАКТИКИ И ЛЕчЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИй ПАРОДОНТА

PerioCenter – центр пародонтологии

www.periocenter.com.ua      ПрОфилаКтиКа  и лечение гингивита, ПарОдОнтита, ПарОдОнтОза

 � Основная идея организации PerioCenter в виде отдельной клиники 
заключается в оказании очень узкого, не конкурентного, спектра сто-
матологических услуг – консервативное лечение заболеваний тканей 
пародонта.

 � На территории PerioCenter работают только специалисты-пародонто-
логи: врач-пародонтолог и гигиенисты.

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

 � Тесное сотрудничество специалистов PerioCenter и стоматологов из 
других стоматологических клиник не противоречит, а дополняет еди-
ный комплексный план лечения.

 � На базе PerioCenter регулярно проводятся мастер-классы и семинары 
для пародонтологов и гигиенистов.

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить Вам о том, что с сентября 2013 года началась редакцион-
ная подписка на комплект журналов «навигатор Стоматологии».
Стоимость подписки на 2014 год - 200 грн.
комплект включает в себя 12 журналов  
(2 журнала «навигатор Стоматологии» и 10 журналов «Стоматологічні оголошення»).

оформление подписки дает Вам возможность ежемесячно получать 
наши журналы и размещать на Zooble.com.ua до 5 объявлений  
(кроме разделов ноВое) в течение 2014 года!
только объявления с Zooble.com.ua публикуются в журнале 
«Стоматологічні оголошення»!

Для оформления подписки обращайтесь по тел.: 044-573-97-73

С уважением, Редакция

12 журналов за 200 грн
044-573-97-73




