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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

www.dlux.biz

(044) 501-12-31
(099) 628-28-31 

ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

«Сучасні технології спрямованої 
остеоінтеграції та ортопедичного 

планування в імплантології»

Львів

Міжнародна конференція

15-16 листопада 2014>>

Офіційний дистриб'ютор в Україні 
Tutogen Medical GmbH Germany
+38 063 378 43 65
+38 097 212 97 36

Sales.innovalife@gmail.com

Біоімплантати
 TuToplasT®

Ксеноімплантати 
 TuTobone®  
 TuTopaTcH®  
 TuToMesH®  
 ForTiva®

ГреБінь

Гранулят

мемБрани

 Новітні технології
 Сучасне обладнання
 Досвід  Доступні ціни

 Якість, перевірена часом

Каркаси

Кореневі вкладки

Індивідуальні абатмени

Безкоштовна 
кур'єрська доставка

Каркаси

Кореневі вкладки

Індивідуальні абатмени

Безкоштовна 
кур'єрська доставка

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

044-573-97-73



КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР
Эксклюзивный представитель EMS в Украине

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

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

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

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!ОсТЕРЕгайТЕсь ПОДДЕЛКИ!
ПОКуПайТЕ ТОЛьКО у ОфИцИаЛьНОгО ДИЛЕРа

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная комПлектация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 Стульчика

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

супер скидка до 30%  
       в связи с обновлением аппаратов
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УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам б/в апарат для гальваніки GAMMAT 21 M 
виробництва Німеччина.
050-634-88-55 

Продам зуботехнічний прес THE ESSIX MACHINE  
для виготовлення капп. 

050-634-88-55

Продам технічний світильник-лупу  
німецького виробництва.

050-634-88-55

Продам б/в пароструминний апарат  
AMANN GIRRBACH STEAMER 2 (Німеччина).

050-634-88-55 

Продається зуботехнічний тример FARO б/в.

050-634-88-55

Продається б/в піскоструминний апарат  
ORO DENTALFARM (Італія).

050-634-88-55

Продам піскоструминний апарат BEGO KOROSTAR.

097-114-74-94

Продам полімеризатор для холодної та гарячої полімеризації 
під тиском IVOCLAR IVOMAT IP-3.

097-114-74-94

Продам зуботехнічний полімеризатор HERAEUS Kulzer 504.

050-634-88-55

Терміново продам зуботехнічну пічь ОПТиМА ЕЛІТ ПЛЮс  
в ідеальному стані.

063-411-36-95

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продам сухожаровий стерилізатор  
ТАU-2000 (Італія) 2008 р.в. 
стан відмінний, працював мало. 
050-312-36-60

Продається фірмова мобільна підставка під дентальну 
рентген установку. стан відмінний.
050-312-36-60

Продається б/в компресор DК-50 2V (ЕКОМ, 
словаччина). Продуктивність 120 л/хв. Ресивер 24 л. 
Пройшов капремонт. 
050-312-36-60

Продам стоматологічну установку ОМс ВІРТУОЗ  
у відмінному стані. 
Монтаж, сервіс, гарантія. 
067-811-28-00

Продається б/в стоматологічний високочастотний 
діатермокоагулятор. Управління ножною педаллю. 
Регулювання та індикація потужності. Київ 
050-383-14-71

Продам стоматологічну установку KAVO UNIK б/в.

050-634-88-55 

Продам паровий автоклав класа В  
SEKURRIKLAV Ben Quick (MOCOM, Італія).

050-665-45-00

Продам стоматологічну установку AZIMUT 300B б/в. 

050-634-88-55

Продам б/в стоматологічну установку PREMIER 8. 

050-634-88-55

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продається стоматологічний безмасляний компресор 
ЕКОМ DК-50 з ресивером 25 л. Київ 

050-383-14-71
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ЭффЕКТИВНОЕ 
ПРОфИЛаКТИчЕсКОЕ 

сРЕДсТВО 
ПРОфЕссИОНаЛОВ 

сТОМаТОЛОгОВ!

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку  
SIEMENS SPIRIT EC у відмінному робочому стані.  
Івано-Франківська обл.
050-654-18-06

Продам б/в стоматологічний рентген-апарат  
TROPHY ELITYS. 

050-634-88-55

Продам стоматологічну приставку у відмінному стані. 
Харків. 
066-908-56-91, 098-592-56-22

Продам стоматологічну установку SMILЕ сLASSIC б/в. 

050-634-88-55 

Продам стоматологічну установку у відмінному робочому 
стані в комплекті з компресором.  
Івано-Франківська обл. 
050-654-18-06

Продам стоматологічні компресори б/в з гарантією. 

067-811-28-00

ПРодається 
ПаноРаМний ПлівКовий 
Ренген-аПаРат  
З цефалостатоМ  
panoura 15  
виробництва Yoshida (Японія) 2010 р.в.

050-339-66-88

ПРодаМ  
стоМатологічне обладнання 

(б/в 2 РоКи):
- стоматустановку CHIRANA SMILE STATIC – 04; 
- стоматкрісло GNATUS;  
- компресор DК-50 plus; 
Місцезнаходження обладнання – місто Київ.

098-089-77-33
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Зубний технік (Київ) пропонує співпрацю лікарям-
стоматологам. стаж 16 років. Всі види протезування. 
Пробна робота до 3-х одиниць - 50 грн/од. м/к.
096-254-27-29, 063-271-50-57

Всі види зуботехнічних робіт. М/к - 250 грн.,  
безметал - 550 грн. Високий рівень професіоналізму.  
Німецька якість. Приємні ціни. Бажані терміни.
066-907-01-56, 097-505-31-65 

Зуботехнічна лабораторія в Києві пропонує послуги на всі 
види ортопедичних робіт. Прийнятні ціни.  
Якість та своєчасність роботи гарантуємо! 
093-103-84-60, 097-225-21-04

Широкий спектр зуботехнічних робіт (все, окрім ортодонтії). 
Тільки Київ! 
067-745-63-00 

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

У приватну клініку м. Енергодар "Гармонія Дент" 
потрібні лікарі-стоматологи та рентгенологи.
067-637-18-33 

Робота в стоМатології • вакансії

в КлініКУ сУчасної стоМатології 
ПотРібні ліКаРі-стоМатологи  

Загального ПРофілю 
(заробітна плата 40-50%), 

адМіністРатоРи  
(бажано з медичною освітою). 

м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

В клініку на Печерську у Києві потрібні: лікар-стоматолог для 
загального прийому, рентгенолог, рентген-лаборант, адміні-
стратор. Резюме висилати на мейл Excellinekiev@gmail.com

044-221-94-95

У нову клініку в Дарницькому р-ні (Київ) на постійну 
роботу потрібен стоматолог на загальний прийом.  
Режим роботи та рівень з/п при співбесіді.
067-441-67-99

стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ви-
сокоякісного литва под м/к, м/п та бюгелів. Вартість відливкі під 
кераміку - 15 грн., під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.
095-420-91-78

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

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

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» официальный дистрибьютор в Украине

CТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

ПроСТЫе реШенИя В СЛожнЫХ СИТУацИяХ

нАТУРАЛЬнЫЙ  
КОСТнЫЙ МАТЕРИАЛ

СИнТЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЗОРБИРУЕМЫЙ 

КОСТнЫЙ МАТЕРИАЛ

КОЛЛАГЕнОВЫЙ 
ФЛИС

КОЛЛАГЕнОВАЯ 
МЕМБРАнА

Материалы Alpha Bio’s Graft производятся на предприятиях 
англии и Германии. они прошли все клинические испытания, 
проверки на стерильность и риски инфицирования. Соответствуют 
мировым стандартам качества и директивам еС. Зарегистрированы  
МЗ Украины (Св. №11095/2011 от 09.12.2011).

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

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

Продається фізіодиспенсер INTRA MAX PLUS  
(Carlo de Giorgi, Італія) б/в.
050-634-88-55

Продам автономний багатофункціональний  
ультразвуковий скелер VARIOS 750. 
В роботі не був. Можливий торг 
067-521-07-50

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в
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телефон д ля регис трации:

Лектор: Петр Нагадовский 
(Piotr Nagadowski), 
зубной техник

Время проведения: 
10:00 - 18:00

Декабрь
2014

Решение окклюзионных 
проблем с помощью 
лицевой дуги 
и артикулятора  
в ежедневной работе 
клиники и лаборатории

УчебНый к Урс  
д ля ортоПе дов
и зУбНых техНиков

Компания DYNEK (Австралия) 
– производитель современ-
ного шовного материала, 
занимающий лидирующие 
позиции. Продукция DYNEK 
экспортируется в более чем 
30 стран мира.

Широкий ассортимент размерного  
ряда игл и нитей позволят Вам 
подобрать идеальный  
для работы вариант.

BIOVEK
Cтерильный резорбируемый шовный мате- 
риал на основе полигликолида. 
Основные преимущества: гипоаллергенный, 
удобный в работе, высокая прочность узла, ми-
нимальная травматичность благодаря обрат-
норежущей форме иглы, покрытой силиконом.

NYLENE
Стерильный нерезорбируемый шовный мате-
риал на основе полиамида.
Основные преимущества: высокая эластич-
ность, постоянный диаметр нити, гарантия ак-
куратного и прочного узла, обратнорежущая 
форма иглы.

VILENE
Стерильный нерезорбируемый шовный мате-
риал на основе поливинилденфторида (PVDF).
Основные преимущества: высокая прочность 
на разрыв, инертность к биологическим жидко-
стям, минимальное удлинение нити при натяже-
нии, обратнорежущая форма иглы, отсутствие 
токсического, тератогенного, канцерогенного 
аллергизирующего действия на организм.

Цена 1 единицы   

от 19 гривен!

компания «дентек лтд»

044-498-28-51
www.dentek.com.ua    |    dentek@i.ua

ооо «дельта», г. Киев, харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-63 ,050-310-23-20

«delta»
«endo eXpert»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?

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

099-372-77-11
098-250-02-00
zircon-prior@i.ua

Шейка
эффект Switching
платформы

Плазменное 
напыление
(цирконий)

Дентальные имплантаты 
из сплава циркония  
Для работы  
по оДноэтапному 
протоколу

Цена 250 
грн.

до 10 октября  
   2014 года

Антикризисное 
предложение!

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.





МиниМуМ сверления – 
МаксиМуМ первичной 
стабилизации

АКЦИЯ
при покупке  

30 имплантатов

рАсШИренный 
хИрургИчесКИй нАбор  

c треПАноВымИ сВерлАмИ 
В ПодАроК

Имплантаты компании ARDS подготовлены для продажи  
в США и Центральной Европе. Все права защищены.

АКЦИЯ
при покупке каждого  

15-го имплантата – 

ИррИгАтор Silon It 
В ПодАроК

(Israel)

Преимущества ирриГатОра: 
подключается к любому  
еврокрану, давление и  

температура регулируются  
вручную

 +38-066-874-27-04,      +38-097-509-54-59,        d-d.stomatsistems@mail.ru
www.ardsimplants.com

+38-096-773-11-49,                     misrad.israel@gmail.com
 www.silonite.com.ua



Міжнародна конференція  
за підтримки Alpha-Bio tec  

та Асоціації Імплантологів Україіни

Львів 

15-16  
листопада 2014

додаткова інформація на сайті www.dentalinfo.kiev.ua. З питань участі та реєстрації звертайтесь:

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

Сучасні технології спрямованої 
остеоінтеграції та ортопедичного 
планування в імплантології



Ціни розраховані на 26.09.2014

Стоматологiчна уСтановка

SIGER U 200

АВТОКЛАВ КЛАсу В
23 л.

АКцІЙНА цІНА

w w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

ціна від 33 600 грн

  Працює з NiTi файлами всіх відомих виробників

  Регулювання обертового моменту з функціями 
автореверса

  Мініатюрна головка 16:1, з підключенням до 
апекслокатора

  Компактний настільний блок керування

  Зручна в обігу плоска панель керування

  Можливість роботи від мережі або акумуляторної 
батареї

  Зручний, легкий інтелектуальний наконечник

  Великий РК-екран

  Зручне розташування кнопки вкл./викл.

  Працює навіть при наявності крові в каналі

  Миттєві точні виміри

  Відсутність необхідності ручного калібрування

  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

Ціни розраховані на 26.09.2014

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 310-67-95, (050) 416-95-41 

тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 oleg@ukrmed-dental.com



официальный дистрибьютор компании FONA в украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, 050-352-50-16
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S/SW

Система верхней (1000 SW)  
или нижней подачи 
инструментов (1000 S)  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � ПРоСтое ПРогРаммиРование и ПРименение

 � конСтРукЦионная ЗаЩита СтоматологичеСкого 
кРеСла Для ваШеЙ БеЗоПаСноСти

 � ФункЦия ЗаПоминания ПоСлеДнего ПолоЖения 
кРеСла ПоЗволяет легко веРнутЬ его в нуЖное 
ПолоЖение

 � ФункЦия БлокиРовки инСтРументов  
Для ЗаЩитЫ ПаЦиентов

 � ноЖноЙ и РучноЙ ДЖоЙСтик   
уПРавления кРеСлом

 � СтаБилЬная и Долговечная конСтРукЦия

цена

    от   57 800 грн

Цена расчитана на 26.09.2014

www.dlux.biz

(057) 756-8-000
(095) 056-056-9
(067) 119-119-8



Приватні особи можуть розміщувати 
оголошення на нашому сайті  

www.zooble.com.ua, тим самим 
даючи згоду на публікацію в журналі 

«стоматологічні оголошення»

Р е д а К ц і й н а  П о л і т и К а :  «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: navistom@navistom.com 
Наклад-3000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 26.09.2014.  
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. 

унікальні армовані Диски  
Для кераміки, сталі,  
титану та пластмаси  
найвищого гатунку

(0352) 28-70-32 
(050) 377-72-54 
(067) 675-69-36

medintech.ternopil@gmail.com 

найкращі 
гуртові ціни

ЕВРОПЕйСКАЯ ЗУБОТЕХНИчЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

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

НивкиМ

В нову стоматологічну клініку (Київ, святошинський 
р-н) на постійну роботу потрібен стоматолог-
терапевт, стоматолог-ортопед з ДР не меньше 3 років. 
067-321-77-15

У приватній стоматології на Оболоні у Києві відкрито 
вакансію лікаря-стоматолога. Вся інформація щодо 
роботи по телефону.
067-950-97-45

Потрібен лікар-стоматолог загально прийому в клініку на 
Борщагівці у Києві.  Резюме висилати на мейл  
Leyvin@ukr.net або телефонуйте.

096-263-97-00

Робота в стоМатології • вакансії

Здається в оренду окремий кабінет з або без витратних 
матеріалів. Оренда позмінно: пн-нд з 9.00 до 15.00 та з 
15.00 до 21.00. ст. метро "Шулявська", вул. Довженка 3.
067-745-40-78

Здам стоматкабінет у новій клініці в р-ні Дарницького 
залізничого вокзалу по вул. Бориспільській. Зручна 
транспортна розв'язка. Є все необхідне.
067-441-67-99

стоматологічна клініка в центрі Києва здає в оренду окремий 
кабінет. Детальна інформація за телефоном. 
098-245-37-00, 067-781-22-82

Здається стоматологічний кабінет в р-ні солом'янської площі. 
Оренда погодинно та позмінно. Можливість працевлашту-
вання та оренди додаткового обладнання.
068-322-14-91 

Продається нова стоматологічна клініка  
в Шевченківському районі Києва. 
050-410-36-70

ПРодаМ стоМатКлініКУ/Кабінет

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет




