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м. Київ
метро Олімпійська 
вул. Димитрова, 22

тел. 044 599-90–10

www.dentalinfo.kiev.uaтел. 044-501-12-31 Програма на сайті:

Міжнародний Конгрес 
Альфа-Біо Tек в Ейлаті(Ізраїль) 

для країн СНД і Балтії.

Alpha-Bio Club представляє:

с. 21

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

детальніше на с. 9



Киевский инженерный центр

Специальные осенние предложения 
от компании Sirona*

СтоматологичеСкая уСтановка  
С8+ от 8 495 €

3 наконечника 
в подарок!

Более 30 000 установок
продано во всем мире!

цифровой панорамный аппарат 

ORTHOPHOS XG 3 18 495 €

■ 6 программ для стандартной диагностики
■ Высокая информативность снимков
■ Высокочастотный генератор излучения
■ Напряжение на трубке 60–90 кВ
■ Низкая доза облучения
■ Надежное и удобное позиционирование пациента

Интраоральный рентген
VARIO DG в подарок!

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине

01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17

e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomatservice.com
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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

Ливарня індукційна 220 В. Автономне охолодження. 
Відмінний стан. Ціна 30 000 грн.
Тел. 097-114-74-94

Продається стоматустановка Findent Mobile Quint 6085A, 
крісло червоне, хороший стан.
Тел. 067-601-29-77

Продам апарат для очищення і змащення наконечників 
Assistina фірми W&H. 
Стан хороший.
Тел. 063-633-94-44

Продам муфельну піч. 
В експлуатації була 3 місяці, на гарантії.
Тел. 096-249-37-31

Апарат для виготовлення кап Vacuum Former Pro Form. 
Ідеальний стан. Практично не використовувався.
Тел. 097-337-77-57

Продається б/в фотополімеризатор GC.
Тел. 067-389-10-30

Продаю запчастини до установки Sirona M1.
Тел. 095-825-52-99

Продам ливарну установку lS CAST 600.
Тел. 050-517-41-60

Продам бінокуляри 3,5-420. 
У роботі були 2 рази. 
Продаю по причині непотрібності та роботи з іншими.
Тел. 068-131-18-01

Вся лінійка E-max. З ящиками, щось нове, щось потрібно 
переважувати. Знижка 30% від роздрібної ціни. Київ.
Тел. 067-868-81-82

Продам скейлер TOP SELECTOR U2. Функції: скелінг - ендо. 
Комплектація: прилад, шнур 2 метри, шнур живлення, 
педаль. Без наконечника. До скейлера підходять всі види 
насадок в тому числі від Wooodpecker. У роботі був 1 рік, стан 
відмінний. Тел. 063-198-15-03

Продам б/в Kavo K11 мотор. 
Ціна 650 євро.
Тел. 095-810-21-26

Продам ливарну лабораторію: муфель, ливарня індукційна, 
гриндер, електрошпатель, вакууматор, фільтр на гриндер, 
піскоструминка, компресор, ваги, тиглі. 10 000 $, торг.
Тел. 050-067-61-11

Продам піч Dentsply Multimat MC11. 
Стан хороший.
Тел. 067-509-87-88

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Піч Ivoclar EP600 combi. 
Комплектна з вакуумом, набором для 
калібрування. Працювала тільки під 1 клініку. 
Ціна 5000 євро.
Тел. 067-868-81-82

Столи зуботехнічні ErMetall 
(фасад світло-зелений) 
в хорошому стані, по 800 $. 
Київ, Євген.
Тел. 067-868-81-82

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам  
стоматологічне обладнання 

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

тел. 098-089-77-33тел.: 06474-333-30, 050297-05-55
www.arkv.front.ru,  е-mail:arkv@front.ru

аПарати для 
нанесення 

ретенційних 
ПунКтів на металеву 

Поверхню Зубних 
ПротеЗів.

Продам ● стоматологічне обладнання
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«Zircon CAD/CAM» - это современный фрезерный центр, 
это цифровые, инновационные технологии и немецкое ка-
чество в стоматологии по доступным ценам уже сегодня. 
Фрезеровка оксида циркония любой сложности.
Все работы в нашем центре выполняются на новейшем 
оборудовании  компании «Laserdenta» и из современных, 
высококачественных европейских материалов.

АКЦИЯ!
все по 320 грн.

г. Киев, ул. Российская, 64, 
тел. (044) 225 28 45, моб. (067) 444 17 34
e-mail: uadentlab@i.ua     www.uadent.kiev.ua

г. Киев, ул. Российская, 64
тел. (044) 225 28 45
моб. (067) 934 91 19

e-mail: zircon@i.ua  
www.zircon.com.ua

Новейшие технологии

Современное оборудование

Опыт

Качество, проверенное 
временем

Доступные цены

6-9 июня 2013 года

конгреСС MIS 
в каннаХ!!

В продолжение замечательной традиции конгрессов 
MIS, проводимых в самых ярких и интересных местах 
мира, мы представляем мероприятие, которое является 
одним из наиболее значимых событий 2013 года в миро-
вой имплантологии! Сразу по окончании 66-го Каннского 
Кинофестиваля мы встречаемся с Вами в легендарном ме-
сте его проведения – CROISETTE PALACE, которое является 
местом паломничества киноманов всего мира. Именно 
там будет проходить и Конгресс MIS!

Более 2000 врачей-стоматологов из 65 стран, интерна-
циональная команда авторитетнейших докладчиков-кли-
ницистов и научных деятелей из ведущих университетов 
мира, 3 лекционных дня по пародонтологии, грандиозные 
тематические вечеринки MIS и море удовольствия на Ла-
зурном Берегу Франции! Для своих клиентов компания 
MIS представляет специальную программу льготных ус-
ловий, которая позволит Вам получить новую профес-
сиональную информацию, пообщаться с коллегами из 
других стран и насладиться беззаботным отдыхом на Ла-
зурном Берегу Франции. Льготные условия это - бесплат-
ное участие в научной программе конгресса, бесплатный 
профессиональный синхронный перевод, бесплатное 
проживание в отелях европейского уровня и бесплатное 
участие в развлекательной программе вечеринок MIS!

Приглашаем Вас принять участие в Международном 
Конгрессе MIS в Каннах, находящихся всего в четверти 
часа езды от жемчужины Лазурного Берега - Ниццы и в по-
лучасе езды от Монте-Карло (Монако) известного своими 
великолепными казино и гоночной трассой формулы F1.

Мы будем рады еще одной встрече с Вами на очеред-
ном Конгрессе MIS, наши Уважаемые Клиенты!

За более подробной информацией обращайтесь 
к дистрибьюторам MIS по телефонам: 

"Компания ДЕНТЕК ЛТД" 
тел.: (044) 498-28-51 | www.dentek.com.ua

Продам стоматустановку Аntos-Еolo на 4 інструменти, 
слиновідсмоктувач.
Тел. 067-750-56-83

Продам стоматологічну установку Foshion FJ22A в хорошому 
стані. Пилосос, слиновідсмоктувач, 2 турбовиходи, 
електромікромотор, пістолет, нижня подача. Ціна договірна.
Тел. 097-497-04-97

Продам стоматустановку Century plus CFS international. 
Знаходиться у Вінниці. Можливий торг.
Тел. 093-812-46-22

Апарат для відбілювання ZOOM2. 
Використовували 3 рази. 
Є в комплекті набір для відбілювання. 
Продається через незатребуваність.
Тел. 095-608-24-97

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам рентген-апарат МАХ-80 з перших рук, зроблено не 
більше 100 знімків.
Тел. 037-335-03-38

Пневмомікромотор W&H. 
Стан відмінний.
Тел. 050-658-90-65

Продам портативний рентген х-ray, 
використовувався 1 місяць. 
Ціна 1550 у.о.
Тел. 067-486-99-17

Продам крісло стоматологічне гідравлічне 
в робочому стані разом зі світильником. 
Ціна 2000 грн.
м.Біла Церква
Тел. 097-987-40-28

Продам стоматологічну установку б/в Продент К-1 
після повної реставрації, доставка, монтаж, гарантія.
Тел. 067-811-28-00

Продам рентген TROPHY IRIX 70, 2004 рік випуску, class1, 
type B, 220-240V AC, 50 Hz, 4A, 
current during X-ray emission 4A, робочий стан, 
Ціна 11000 грн., торг.
Тел. 050-198-89-74

Продам стоматологічну установку Anthos A3 Plus 
2008 року випуску в ідеальному стані.
Тел. 050-677-17-87

Продається портативна стоматологічна установка: 
два виходи під турбіну, слиновідсмоктувач, 
мікромотор Kavo, пустер, 
компресор в звукоізолюючій шафі.
Тел. 096-168-21-74

Апарат для автоматичного замішування 
капсульних версій матеріалів.
Тел. 097-891-09-46

Продам б/в стоматологічне крісло в гарному стані 
(+ запчастини до установки). 
Ціна договірна.
Тел.: 097-247-59-50; 066-804-32-50.

Продам ● стоматологічне обладнання

Підключення, ремонт, обслуговування стоматологічних 
установок. Ремонт компресорів, помп будь-якого виробника.
Тел. 050-075-41-67

Стоматологічна клініка "Рікота", що працює на ринку 
медичних послуг більше 20 років, запрошує на посаду 
асистента стоматолога.
Тел. 032-234-02-14

Виготовимо якісно і в строк: м/к, 
безметал, знімні і бюгельні протези, вкладки.
Тел.: 050-358-29-83; 099-425-77-17

Пропоную роботу асистентом стоматолога. 
м. Київ. 4 дні на тиждень.
Тел. 067-390-55-22

Послуги Зуботехнічних лабораторій

сервіс

робота в стоматології • вакансії

у сучасну стоматологічну КлініКу 
у м. алчевсьК лугансьКої обл. 
Потрібні ліКарі-стоматологи 

на Загальний Приойм, 

можливе працевлаштування осіб без досвіду роботи.  
Гідні умови праці, забезпечення тимчасовим житлом, 

офіційне працевлаштування.

тел. (095) 432-42-25
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Для роботи у львівському та харківському офісах компанії 
потрібен менеджер з продажу стоматологічного обладнання 
з досвідом роботи.
Тел. 067-632-53-61

У сучасну стоматологічну клініку "Гармонія" (Миколаївська обл.) потрібен 
лікар-стоматолог на загальний прийом. Робота в хорошому колективі, 
гідні умови праці та наявність великої клієнтської бази. Досвід роботи, 
володіння навичками машинної ендодонтії, робота з коффердамом 
вітається. З/п від 2000-4000 в тиждень.Тел. 098-935-59-45

У стоматологічну клініку "Одонтомед" на Троєщині на 
постійну роботу потрібні асистенти стоматолога. 
Можна без досвіду роботи. Графік 2 через 2, з 8:30 до 21:00. 
З/п на співбесіді. Дзвонити до 17:00.
Тел. 097-969-43-38

Потрібен рентген-лаборант. 
У стоматклініку. Київ, М.Осокорки.
Тел.: 044-570-71-72; 044-572-37-71

У сучасну зуботехнічну лабораторію, на високооплачувану 
роботу потрібен кваліфікований технік.
Тел. 044-225-28-45

Потрібен стоматолог (терапія, ортопедія), 
досвід роботи не менше 3-х років 
(бажано зі своєю базою пацієнтів).
Тел. 067-263-25-35

Эффективная полировка нейлоновых, 
а также акриловых протезов

тел. 067-244-35-43

цена:

3грн./шт.

заказ 
от 100 грн.
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- наибольший в украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-лоКаторы

ооо «дельта», 02099 г. Киев, ул. санаторная, 9-а, оф. 7
тел.: 044-221-30-37, 567-42-40, 050-310-23-20

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

робота в стоматології • вакансії

Шукаю лікаря-ортодонта для вивчення практичного курсу: 
прийом пацієнтів, аналіз клінічних випадків, складання плану 
лікування. На платній основі.
Тел. 098-776-97-66
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550 грн

ХАРИЗМА, г. Киев, ул. Мостицкая, 9
Тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02

www.harizma.com.ua

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

Made in USA

● Комфорт при ношении!

● Увеличение: X2.5, X4, X6

● Полный вес 56 грамм!

Контактна особа: Сидоренко Оксана Вікторівна

м. Київ
(050) 346-24-35, (044) 331-37-21, email: law.med@mail.ru

лIцензIя на медичну практику

- Консультативні послуги та практична допомога, щодо 
підготовки документів для отримання:

 безстрокової ліцензії на медичну практику;
 акредитаційного сертифікату;
 копії ліцензії;
 дублікату ліцензії; 
 переоформлення ліцензії.

- Правова підтримка функціонування та відповідальності 
закладів охорони здоров'я при наданні медичних послуг.     

- Консультування щодо оптимального створення та організації 
підприємств медичного напрямку.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Збережіть свій час, зверніться до професіоналів!

тел./факс: 0352 43-30-25
                  0352 28-71-75
www.shop.satva.com.ua
office@satva.com.ua

тел.: 0935514695, 0973125759 (Дмитрий)
0931054603 (Михаил)

Зуботехническое оборудование, 
Зуботехнический инструментарий, расходные 
материалы для Зуботехнических лабораторий 

иЗвестных марок по доступным ценам

«стоматолог-Ж»
г. Киев, ул. Шота руставели, 27
тел./факс: +380 44 531-9890 (91), 287-10-20
e-mail: stom-zh@ukr.net

вх-тайФун
стоматологичесКое 
оборудование

наконечник 
турбинный 
стоматологический 
нтс – 300 – 05

наконечник турбинный 
кнопочный 
нтКс-300-1 м4, в2 
с быстросъемным 
соединением (типа NSK)

наконечник 
турбинный кнопочный 
светодиодный 
нтКсд – 300

МАгАЗИн СТОМАТОлОгИчЕСКИХ МАТЕРИАлОВ
ООО “литХромБулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81, 

097-919-52-02, e-mail:litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

acry pol r
пластмасса горячей полимеризации

Гипс ruthinium Hard 

Акриловые зубы 
acry rock V
подходят также для 
нейлоновых протезов

Отполировано пастой 
acry lux

1 кг – 400 грн

1 кг – 30 грн

1 планка –
23 грн

250 гр – 170 грн

м. Київ, 
метро осокорки

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.
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Тел.: (044) 507-23-65, 529-10-12, 331-37-21  
Моб. (050) 327-99-32
email: dentacom777@gmail.com
www.denta.com.ua

WOW™
Self Ligation Ceramic Bracket

Свідоцтво про державну реєстрацію №11029/2011 від 04.11.2011 р

Perfect Clear™
Sapphire Bracket

ОртОдОнтия HUBIT (KoreA)

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

www.dservice.com.ua
095 6942276, 096 4125966

Стул для работы 
с микроскопом

ENDO 

По всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: brovera@mail.ru

 Детский панорамный снимок - 100 грн

 Стандартный панорамный снимок 
(распечатка или CD) - 150 грн

 ВНЧС (распечатка или CD) - 150 грн

 КT верхней и нижней челюстей - 500 грн

 KТ + Стандартный панорамный снимок - 
600 грн

 KТ синусов (ЛОР патология) - 400 грн

 Расширенный анализ томограммы - 150 грн

г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 4 корп. 1

Предварительная запись по телефонам:

(044) 592 25 05, (044) 242 83 49
(Результат на e-mail: dental-ct@ukr.net)

3D ДИАГНОСТИКa

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

Костнозамещающие материалы

OsteoBiol

пРОДам пРОДуКцию 
Вита плаНт
по ценам ниже производителя

(15-20%)

www.china-dent.com.ua

м ы  ус т у п и м
н а ш л и  де ш е в л е ?

Тел: 095-883-02-85

Самые 
низкие цены



Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

МИКроМоТорНыЕ НаКоНЕчНИКИ 
И МИКроМоТоры

03113 г. Киев, Проспект Победы, 80/57
факс: (044) 456-51-85, 
тел: +38 067-240-06-07
www.kmizmarket.ru

НУПМ-40

совместное 
производство 

с Sirona

Микромотор Пневматический 
ММП 20-01 (М4)(В2)

Наконечник Прямой
НПМ 40-02

НЗТМ-40 
для зуботехнических работ

НУПМ 40 
кнопочная и поворотная фиксация бора. 
Водное охлаждение.

Боры ТВЕрДосПЛаВНыЕ

ФрЕЗы с ТорцЕВой НарЕЗКойИгЛы хИрУргИчЕсКИЕ

- ПУЛьПоэКсТраКТоры
- КаНаЛоНаПоЛНИТЕЛИ

аЛМаЗНыЕ 
гоЛоВКИ

Бор «ТрЕПаН»

Бор ТВЕрДосПЛаВНый

значительно
дешевле!

ТУрБИННыЕ НаКоНЕчНИКИ

НсТФ-300 (М4) (В2) 
фрикционная фиксация бора

НсТксв 
с роторной групой Sirona

НсТБФ-300 (M4)(B2) 
повышеной мощности

НсТ1К-300 
кнопочный с керамическими подшипниками

НЗК0-02 
(Скейлер) (М4)(В2)

НУП 30-М 
угловой наконечник

оборудование и комплектующие,полный спектр инструментария 
для стоматологов и зубных техников

СтоматологичеСкое оБорУДование

16



03680, украина, г. Киев, ул. машиностроительная, 44

тел. +38 (044) 247-41-06/07,  факс +38 (044) 383-07-23, 383-07-75

e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

Обучение, Тренинг, КОнсульТация пО месТу!!! 
Выезд на Тренинг В германию 2 раза В гОд с пОлучением серТифиКаТа!!!

19

Автоклав 
S класса

Радиовизиограф

Дентальный 
рентгенаппарат
постоянного тока

Стоматологическая
установка

цена комплекта:

6 990 € цена комплекта:

7 999 €

цена комплекта:

8 999 €

цена комплекта:

6 999 €

GUM® (ГАМ) ORTHO
НАЙСУЧАСНІША РОЗРОБКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ТА ПІДЛІТКІВ З БРЕКЕТ-СИСТЕМАМИ 
ТА ІНШИМИ ОРТОДОНТИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

 Ефективне запобігання утворенню білих плям та надійний захист від карієсу  – 
завдяки поєднанню фтору та ізомальту для покращеної ремінералізації зубної емалі 

 Захист від утворення зубного нальоту завдяки антибактеріальній дії хлориду 
цетилпіридину

 Заспокоєння та живлення ясен (бісаболол, екстракт імбирю, алоє вера, вітамин Е)

 НЕ ПОДРАЗНює ясна та м’які тканини (завдяки ВІДСУТНОСТІ лаурилсульфату натрію   
у пасті та спирту – в ополіскувачі)

 Для дорослих та дітей від 7 років

Ідеальне рішення для щоденного догляду   

«ГАМ»  -  доведена ефективність
ЗДОРОВІ ЯСНА – ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ

Офіційний дистриб’ютор в Україні:
ПП «Медмаркет Сервіс», Київ
тел: (044) 247-41-06



www.dlux.biz

ЧФ «ДЕНТАЛЮКС», 61204, г. Харьков, пр. Л. Свободы, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, 
www.dentalux.ua, www.dlux.biz 20

D7L5U3X1
50гривен*

*Зарегистрируйтесь на www.dlux.biz. 
При покупке, используя код купона, 
Вы получаете единоразовую скидку 
на любой товар в размере 50 грн. 
Акция действительна до 31.12.2012. 
Один покупатель имеет возможность 
использовать купон 1 раз.
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Kомпания Castellini відома своїм праг-
ненням зробити конструкцію установки 
максимально функціональною і зручною 
для роботи. Концепція дизайну стомато-
логічних установок Skema 5, Skema 6 і 
є результатом спеціалізованого дослі-
дження, спрямованого на забезпечення 
більшої свободи дій для медичного пер-
соналу в ході робочого процесу.

Система для тривимірного пломбування кореневих каналів E & Q Plus дає можливість лікарю 
вибирати між вертикальним ущільненням теплою гутаперчею та введенням розм'якшеної в результаті 
нагрівання гутаперчі, або використовувати обидві техніки пломбування каналів одночасно.

VERAVIEWEPOCS 3D
Комбінований рентгенапарат 
з функціями томографії

м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В, 01001, Україна
Тел. (044)234-43-00 
www.ipst.com.ua

3D ACCUITOMO 170
Комп’ютерного цифрового 
стоматологічного томографа

VERAVIEWEPOCS 3De
Комбінований рентгенапарат 
з функціями томографії

Доцільність інвестицій. 
Можливість 

банківського кредиту 
на 2 роки 

під 5% річних
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ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА! 
Компания SS WHITE Burs. 
основана в 1844 году, уже более 
века является ведущим в США 
производителем  режущего 
и полировального  инструментария 
для стоматологов. 
Особенно знаменита качеством 
и возможностями своих 
твердосплавных боров.

ООО ТПФ «Инфолайн» 
Официальный поставщик в Украине
тел. 044-501-12-31, 
www.dentalinfo.kiev.ua, E-mail: ifl@voliacable.com

24 25



г. Киев, ул.Салютная 5, 
тел/факс: (044) 400-0984
тел. (097) 987-2023 
          (050) 236-7706 
          (063) 032-7969

www.dentalpro.com.ua

Surgic  
XT PLUS LED
Комплектация: 
физиодиспенсер + микромотор + наконечник 20:1
 Высокий вращающий момент 50 Н/см     
и очень мощный микродвигатель 210 Вт
 Гибкий контроль скорости:                       
от 200 до 40 000 об/мин-1

 Бесщеточный микромотор с оптической системой 
и самый низкий уровень вибрации и шума
 Удобен и прост в работе
 До 10 программируемых пользователем режимов 
для хранения в памяти
 Свободные руки благодаря педали управления
 Автоматическая калибровка двигателя для 
каждого наконечника
 Возможность автоклавирования

покупаете 
физиодиспенсер 
NSK – получаете 

семинар 
в подарок

акция

наконечник
SGM-ER16i

550 $

акция

Woodpecker UDS-L
Ультразвуковой скалер

Современный ультразвуковой 
пьезокерамический скалер UDS-L – 
воплощение в жизнь продвинутых 
стоматологических технологий. Выполнен 
с использованием цифровых технологий 
и задуман для эффективного, простого и 
длительного использования.

 Эргономичность. Удобные формы 
наконечников и облегченный вес оборудования 
снижают ежедневные нагрузки специалиста.

 безопасность. Все съемные соединения 
автоклавируются, а поверхности 
дезинфицируются, исключая риск перекрестных 
инфекций.

 совместим с насадками EMS. Возможно 
использование эндоинструментов Maillefer, MANI, 
EMS, Mectron. Позволяет использовать в работе 
привычные инструменты, сокращая затраты.

27
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ТзОВ «ГалДент», вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, www.galdent.com.ua
тел./факс: +38 (032) 271-20-22, 271-22-72; e-mail: info@galdent.com.ua

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

Фундаментальна монографія 
з міждисциплінарного лікування: 
пародонтологічного, імплантологічного, 
ортопедичного та ортодонтичного

Формат: А4, 252 с., 700 іл., 
тверда палітурка
російською мовою

570 грн

для 
передплатників* 513 грн 

Ціна:

 Стоматологічні бестселери

Практичні приклади багатоаспектного 
застосування клінічних тривимірних 
зображень. Комплексна інтерпретація 
томограм з урахуванням патологічних змін

Формат: 210х220 мм, 476 с.,  
900 іл., тверда палітурка
російською мовою

295 грн

для 
передплатників* 266 грн 

Ціна:

Вдале поєднання і опис
всіх сучасних методик і засобів 
ендодонтичного лікування зубів

Формат: А4, 508 с., 1000 іл., 
тверда палітурка
російською мовою

540 грн

для 
передплатників* 486 грн 

Ціна:

Книга розглядає теми, що стосуються  
важливості будови брекетів, прецизійності
їх виготовлення, можливості контролю
в конкретних клінічних випадках

Формат: А4, 116 с., 179 іл., 
тверда палітурка
російською мовою

360 грн

для 
передплатників* 324 грн 

Ціна:  

ОРГАНІЗАТОРИ СИМПОЗІУМУ:

тел.: +38 (032) 251 20 39, моб.: (099) 745 40 58
info@quintessence-ukraine.com, www.quintessence-ukraine.com

Wissen, wo wissen ist...

Пародонтологія та
Відновна Стоматологія

CЕКЦІЇ СИМПОЗІУМУ:

ІМПЛАНТОЛОГІЯ | ПАРOДОНТОЛОГІЯ | ЕНДОДОНТІЯ | ОРТОДОНТІЯ

КИЇВ, УКРАЇНА ВЕРЕСНЯ 2012 р.
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www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77

Міжнародна конференція
ODESSA DENTAL MEETINGOD

м. Одеса, вул. Пушкінська, 38
Освітня студія «Hellas Dental»

МОЖЛИВОСТІ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ 
СКЛАДНОГО ПАЦІЄНТА

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

Реєстрація на сайті 

www.odessadental.com.ua 
тел.: 096-658-456-3

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

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.31

р е д а К ц і й н а  П о л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

«Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. 
Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович. 
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 27.08.2012. 
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. 

доставочна КаРтКа на КомплеКт ЖУРналІв
«навІГатоР стоматолоГЇ» + «стоматолоГІчнІ оГолоШеннЯ»

П.І.Б.   або 
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 
або КОД ЄДРПОУ

Тел.  (_____)    _______________ E-mail:____________________________________________________

АДРЕСА

Індекс:                          область:  

район:                                                                      місто/село: 

вул.:                                                                                                                буд/корп.:                    кв:  

Постачальник
ФО-П Крижановський Олексій Миколайович
ЄДРПОУ 2774505850, тел. 044-573-97-73
Р/р 26009000025083 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023
Є платником єдиного податку 3-я група (5%)
Адреса 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, б. 20, к. 306

Довідки за тел. 044-573-97-73

РедаКцІйна пеРедплата 2013
Платник:________________________________________________

Адреса :_________________________________________________

________________________________________________________

Тел. :___________________________________________________

№ найменування Сума до сплати

1
Редакційна передплата на комплект журналів: 

«Навігатор Стоматології» №1, №2 (2013)
«Стоматологічні оголошення»  №1 - №6 (2013)

500, 00 грн

Всього на суму:  П'ятсот грн. 00 коп., без ПДВ.

Виписав О. М. Крижановський:_____________________________________

12/ 2011

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250

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

КОРОТКІ ІМПЛАНТАТИ ATID 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИБОРУ!

ATID ∅5
3.75

4.2 mmd

6 m
m

d

ATID ∅6
3.75

5.1 mmd

6 m
m

d

тел. 044-501-12-31, 228-68-06; email: ifl @voliacable.com; www.dentalinfo.kiev.ua

Розроблений спеціально 
для стоматології!

www.agneovo.com

с. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

5/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

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

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.13

c.11

КОСМЕТИЧНІ ПРОТЕЗИ – ПРОДУКЦІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

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

моб. + 38 067 312 22 63

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

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

Відвідайте базовий курс
з протезування на імплантатах

доктора Павла Куца
11.06.2011 – м. Харьків

14.06.2011 – м. Дніпропетровськ

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ!

тел. (0

Акція №1
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70
детальна інформація на c. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

7/ 2011

передплатний індекс 37476

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250
   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Реєстрація учасників: 
+38 067-632-5356
+38 067-632-5373 
+38 067-622-1005

info@remisdental.com
vitaliya.domanska@ivoclarvivadent.com

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольска, 66
м. Київ, вул. Фрунзе, 13 Д

м. Львів, вул. Севастопольська, 4
м. Одеса, вул. Мечникова, 2/1

 www.remisdental.com

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

4/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

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

Рентген-апарати дентальні

Рентген-апарати панорамні

Радіовіз іографи

Рентгенівські  дентальні  плівки

Хімічні  реактиви
c. 31

ТОВ «Юнідент Україна», тел.: 044-230-47-73, 044-230-47-72, e-mail: offi  ce@unident.org.ua

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

4/ 2012

Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

03113 г. Киев, 

Проспект Победы, 80/57

факс: (044) 456-51-85, 

тел: +38 067-240-06-07

www.kmizmarket.ru

НУПМ-40

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МИКРОМОТОРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 
И МИКРОМОТОРЫ

совместное 
производство 

с Sirona

НСТФ-300 (М4) (В2)

НПМ 40-02

НУП 30-М

НУПМ 40

ММП 20-01 (М4)(В2)

НЗТМ-40

НЗК0-02

НСТБФ-300 (М4) (В2)

НСТКСВ

НСТ1К-300

                      VIENA 2012                     6-9 червня    "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Їдемо до Австрії на EUROPERIO 7
разом з MIS

на особливих умовах

АКЦІЯ

ЛИЗИНг-ФИНаНс Общество с дополнительной ответственностью
Украина  69035   г. Запорожье, ул. Мира 13

тел.: +38 061 212 50 59 | +38 061 218 47 99 | leasing@email.com.ua




