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

5/ 2013
Розміщення  Реклами  та  оголошень   044-573-97-73

Стоматологічні уСтановки

в розстрочку
www.tsdental.com.ua

050-380-0-380

mail@vitaplant.pro
www.vitaplant.pro

імплантати 
від 220 грн.
трансфер  
+ аналог 
50 грн.

Відвідайте базові курси 
зі стоматологічної імплантації 

та поверніть собі сплачені кошти
в разі співпраці з системою ALPHA-BIO

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом
за 580 грн

тел. (044) 501-12-31
email: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Акція 
№1
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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 MasterAir-Flow Master Piezon® 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

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

14 000 грнЦена: 3 850  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
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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 ● Зуботехнічне обладнання б/в Продам ● Зуботехнічне обладнання б/в

широкий вибір б/в зуботехнічних керамічних пічок.
Ціна від 8000 грн

Продам б/в атмосферний зуботехнічний прес 
WASSERMAN.
Ціна 9000 грн

Продам дві керамічні зуботехнічні печі.
Ціна 27500 грн

Продам зуботехнічні піскоструминні апарати  
на 2 олівці.
Ціна від 7000 грн

Продам зуботехнічні прес-печі.
Ціна від 31000 грн

Продам б/в апарат для змішування капсул.
Ціна 2000 грн

Продам зуботехнічне обладнання RENFERT:
вібростолик (новий) - 5500 грн, 
тример з діамантовим диском - 12000 грн

Продам б/в зуботехнічну піч VITA VACUMAT 200.
Ціна 13500 грн

Продаю фотополімерні печі IVOCLAR.
Ціна 7600 грн

Продається нова лицьова дуга KAVO.
Ціна 13000 грн

Продам полімеризатор IVOCLAR IVOMAT IP 2.
ідеальний стан.  
Ціна 12000 грн

Продам б/в муфельні печі для зуботехнічних робіт.
Ціна від 16500 грн

Продам б/в зуботехнічні піскоструйки RENFERT.
Ціна 7600 грн

Продам артикулятори STRATOS 200 з лицьовою дугою.
Ціна 21600 грн

Продам б/в "королівський" піскоструминний 
зуботехнічний апарат KAVO.
Ціна 22000 грн

Продаються б/в вакуумні зуботехнічні міксери.
Ціна від 5500 грн

Продам зуботехнічне обладнання AMANN.
Ціна 7600 грн

Продам мікроскоп MANTIS для зубного техніка.
Ціна 22000 грн

Продам зуботехнічне обладнання REITEL.
Стан нового. Пароструй - 12000 грн,
внутрішній тример - 16500 грн

Продаються б/в кастрюлі-полімеризатори 
для зуботехніки.
Ціна 1300 грн

095-939-66-40 063-993-23-34 

095-939-66-40 063-993-23-34

095-939-66-40 063-993-23-34

096-646-16-40 063-993-23-34

096-646-16-40 095-939-66-40

096-646-16-40 095-939-66-40

096-646-16-40 095-939-66-40

063-993-23-34 096-646-16-40

063-993-23-34 096-646-16-40

095-939-66-40 063-993-23-34

063-993-23-34 096-646-16-40

063-993-23-34 095-939-66-40

095-939-66-40 096-646-16-40

063-993-23-34 096-646-16-40

095-939-66-40 096-646-16-40

063-993-23-34 096-646-16-40

063-993-23-34 096-646-16-40

095-939-66-40 063-993-23-34

063-993-23-34 095-939-66-40

095-939-66-40 096-646-16-40
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Продам б/в шафи з мийкою  
та стіл для стоматології в подарунок (торг). 

067-594-24-27 

Продам стоматологічне крісло 
"Хірана Дипломат", робоче.  
торг, можлива доставка київ-область. 
066-787-92-07 

096-87-55-112

Продам б/в рентген-апарат TIMEX 70C (GNATUS). 
2007 р.в. Стан робочий. 
Ціна 8500 грн (торг). 
067-594-24-27 

096-87-55-112

Продам б/в дентальний радіовізіограф 
Kodak Digital 6100. Пробіг - 25 знімків.  
Всі документи в наявності. Ціна 23500 грн (без торгу). 

097-935-94-49

096-87-55-112

Продам три стоматологічних столики "ПанмеД" б/в 
у відмінному стані.

093-568-15-51 

Новая продукция
производства компаний

Apoza и ТСF
+ привлекательная цена,
+ превосходное качество,
+ долгий срок службы

Ультразвуковой
пьезоэлектрический
скейлер

Selector U2

2100 грн

Ультразвуковой
пьезоэлектрический
скейлер

TCF-685

1470 грн

Интраоральная видеокамера 
с USB2.0 выходом

TCF-689

2190 грн

Фотополимеризационная
светодиодная лампа с
турбо режимом

LED TURBO 10W

2790 грн

новинки

Магазины  «Стоматологические материалы»:

ао меридиан
dentalinfo.com.ua

Харьков
ул. Сумская, 126, 
тел. (057) 714-90-91, 752-52-53

Днепропетровск
ул. Философская, 32,
тел. (056) 37-225-37

Донецк
ул. Восточная, 4,
тел. (062) 386-95-32, 386-95-33

Киев
ярославская, 6,
тел. (044) 425-70-31, 425-70-32,  
(095) 498-22-99

Запорожье
Центральный бульвар, 8, 
тел. (061) 222-66-16, 222-66-15

Мариуполь
пр. ленина, 13, 
тел. (0629) 418-626, 331-291

Полтава
ул. Парижской коммуны, 24, 
тел. (0532) 600-860, 600-861

Одесса
ул. льва толстого, 22
тел. (0482) 325-396

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

Продам ● стоматологічне обладнання б/в
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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

Виготовлення бюгельних та знімних зубних протезів 
на телескопічній системі фіксації. 
індивідуальний підхід. 
095-558-80-84 

Послуги зуботехнічного 
ливарно-фрезерувального центру Frunze. 

0532-61-11-29

Пропоную послуги зубного техніка.  

093-315-70-62 

Послуги Зуботехнічних лабораторій

В стоматологічну клініку потрібні: адміністратор, 
асистент лікаря-стоматолога, хірург-імплантолог, 
ортопед, терапевт, ортодонт. 
067-466-08-85 

Потрібен менеджер по роботі з клієнтами(м. Полтава). 
ДР в сфері продажу обов’язковий. 
Резюме на e-mail: impviola@mail.ru 
050-699-29-39

Приватній зуботехнічній лабораторії потрібен зубний 
технік з ДР для виготовлення робіт по знімному 
протезуванню.
095-318-82-97

В стоматологію на троєщині (київ) 
потрібна медсестра 
(можливо з дипломом фельдшера).
067-594-24-27

робота в стоматології • вакансії

В стоматклініку (київ, б-р Перова) потрібні медсестри 
(можно без ДР), cтоматологи-терапевти з ДР від 3-х 
років. Вакансії для проживаючих в прилеглих районах. 
050-548-19-86

Бинокулярные 
лупы

Бинокулярные 
лупы
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аПарати для нанесення 
ретенційних ПунКтів 

на штамПовано-Паяні 
та литі КонструКції 

Зубних ПротеЗів

+3(806474)33-33-0, 050-297-05-55, 067-156-77-15

www.arkv.front.ru,  е-mail:arkv@front.ru

ТОВ "Техно-Дент", 
м. Київ, вул. Братиславська, 5

(044) 227-62-90, (093) 911-62-34
www.techno-dent.kiev.ua

інжеКція нейлОну, ацеталу    

від 200 грн.

вигОтОвлення ПрОтеЗів  
З нейлОну (deflex, vertex, flexite)   

900 грн.

ПреС-КераМіКа e.MAX     

від 280 грн.
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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

Официальный дилер компании FONA в Украине ООО "МЕДТЕХИНВЕСТ", г. Запорожье 

тел.: 061-701-59-71, 050-486-11-53, 098-043-54-91    www.medtorg.org

*Все цены указаны в гривнах и актуальны на момент публикации

Компания FONA рада объявить о расширении нашего ассортимента
высокоскоростными наконечниками FONA! Мы предлагаем все, что
Вам необходимо. Это высокое качество турбин с керамическими
подшипниками, c фиксированным или быстрым соединением
Click&Go, со стандартной или мини головкой, со светом и без него.

www.fonadental.com
линейка турбин
Fona теперь
в украине!

топ класс с максимальной 
мощностью
8080 предоставит Вам макси-
мальную производительность 
и точность с достойным 
уровнем комфорта в работе.

Fona 8080
 � Мощность до 20 Вт

 � Галогенный или 
светодиодный свет

 � Разнообразие    соединений

Fona 6080

лучший выбор для 
ежедневной работы
6080 Эргономичный дизайн, 
удобная форма по контуру руки, 
обеспечивает отличный результат  
на протяжении всего рабочего дня.

 � Эргономичный дизайн

 � Фиксированное соединение

 � Антиретракционная система

ПОТРІБЕН асисТЕНТ 
сТОмаТОлОга

044-360-10-86

В сУЧасНУ сТОмаТОлОгІЧНУ КлІНІКУ 
мІсТа алЧЕВсЬКа лУгаНсЬКОЇ 
ОБласТІ На ПОсТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ  лІКаРІ-сТОмаТОлОги 
ЗагалЬНОгО ПРиЙОмУ

Можливе працевлаштування осіб без досвіду 
роботи. Гідні умови праці, забезпечення тим-

часовим житлом, офіційне працевлаштування.

095-327-77-05, 099-550-48-58,  
099-438-44-30, 044-564-64-00

Потрібен головний лікар (київ, м. Позняки). ДР не меньше 10 років, 
наявність дипломів (курсів), організаторські навички, без шкідли-
вих звичок. Резюме з фото на email: lumidentoffice@gmail.com 
067-232-17-36

навчання та працевлаштування для студентів зубних 
техніків та випускників.

050-296-53-49

Потрібен асистент стоматолога в м. обухів.

067-748-59-83

Потрібен лікар-стоматолог в стоматологію 
на нивках (київ). 

044-449-97-47

Пропонуємо роботу асистента стоматолога 
у місті києві, ст. метро «шулявська», 
вул. янгеля. 
044-456-34-70

шукаю зубного техніка без ДР.

050-296-53-49

робота в стоматології • вакансії

095-273-33-73

CAD/CAM система
Cercon Degudent
2006 г.в. Полностью 
готова к работе. 
Установка, запуск, 
обучение. 

Programat EP-600 
Combi
Печь для обжига и 
прессовки. Вакуумная 
помпа + модуль для 
чип-карты.

Programat ЕP-500
Печь для прессовки 
керамики. 
обновленное По для 
прессовки e-max  
+ вакуумная помпа. 

106210 грн

38325 грн

22000 грн

срочНАЯ ПроДАЖА!

044-503-33-24
067-447-16-32

litchrombulat@mail.ru

Магазин стОМатОлОгических МатериалОВ

ооо «ЛитХромБулат» 

внимание
акция!c 01.09.2013 

инжекция + полировка
по сенсационной цене

320 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

 зуботехнический фрезер 
AMANN Girrbach AF 350 
28000 грн.
 зуботехническая печь 
Ivoclar PROGRAMAT X1 
18000 грн.
 установка индукционная 
GALLONI Fussus 72 
12000 грн. и другое

Продажа зуботехнического 
оборудования б/у

робота в стоматології • вакансії

Стоматологічна клініка в місті Полтава запрошує 
для взаємовигідного співробітництва лікаря-
стоматолога з ДР.
067-532-22-44 

В нову стомат. клініку (київ, Позняки) потрібні 
стоматологи: терапевти, ортопеди, ортодонти. Стаж 
роботи - не меньше 3 років, без врахування інтернатури.
067-232-17-36

Потрібен лікар-стоматолог з ДР  для роботи в 
приватному стоматологічному кабінеті у місті 
Хмельницькому.
096-494-77-88

Стоматологічна клініка на Позняках шукає асистентів 
стоматолога, медсестер на постійне місце роботи.

067-232-17-36

Потрібен стоматолог, місто львів (р-н Рясне), 
на загальний прийом з перевагою ендодонтії, 
на відсоткову оплату. 
067-846-36-33

ТЕРмІНОВО ПОТРІБЕН 
ЗУБНиЙ ТЕХНІК

067-950-97-45
м. Київ, Олег Дмитрович

www.priden.com.ua

Аквадистиляторы

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

1630 грн

Бесплатная оперативная доставка 
по всей Украине!

Наконечник Tosi
            TX-162 LED

Бинокуляры

1320 грн

1970 грн



м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В, 01001, Україна
Тел. (044) 234-43-00           (067) 467-88-18 
www.kvipst.com.ua                 kv@ipst.com.ua

Нові технології! 
Нові можливості! 
Оптимальне співвідношення  
ціни та якості!

Зробіть крок до майбутнього вже 
сьогодні з новою стоматологічною 

установкою SKEMA!!!

 Модуль з турбіною SILENT POWER SILVER 2L (400 000 об./хв.)
  Модуль з мікромотором HANDY POWER (40 000 об./хв.)
 Модуль з пустером INOX 3F
 Робоча лампа VENUS (22 500 лк)
 Стоматологічне крісло Castellini N.S.
 Підголовник з подвійною артикуляцією
 Обивка з подушкою для підголовника  
з подвійною артикуляцією
 Багатофункціональний блок ножного управління  
з важелем та джойстиком
 Стандартна поворотна чаша плювальниці
 Система автономної подачі (S.S.S)
 Столик асистента на плечі з подвійним з’єднанням
 Одинична система відсмоктування мокрого типу  
(слиновідсмоктувач + фільтр, пилосос + фільтр)

БазОва КОМПлеКтація уСтанОвКи SkEmA 5

Швидка повертальна право-ліва версія 
для пристосування до індивідуальної  
зручності користувача

автостерилізація вищого класу з викорис-
танням стерильних розчинів, дезінфекція 
водних магістралей високого рівня

нова конструкція важелів інструментів – 
відсутність натяжіння

нова ергономічна конструкція крісла, 
електромеханічний привід

ціна від 100 000 грн
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www.dlux.biz

 (057) 756-8-000

НОВИНКА

Размер стекловолокна и прочностные характеристики смолы подобраны та-
ким образом, что при соприкосновении с более мягким субстратом (зубной 
налет, мягкие и твердые зубные отложения, деструктивная эмаль зуба) – про-
исходит его удаление. При соприкосновении насадки с более твердым суб-
стратом (металл, функциональя эмаль зуба, стекло) - происходит разрушение 
(истирание) собственно насадки в месте контакта. При этом поверхностные 
повреждения более прочного субстрата не определяются. Область примене-
ния:  - профилактика. В первую очередь очистка ортопедических конструкций 
на имплантах. Также - снятие зубного налета и мягких зубных оотложений или 
небольшого количества твердых зубных отложений на этапе окончательной 
обработки зуба.

 Терапия - Для обработки препарированной полости зуба в массиве ден-
тина и эмали с целью удаления деструктивной (колотой, безпризматической) 
эмали. При работе насадки по размягченному дентину происходит четкая 
визуализация его (разрыхление), что позволяет провести удаление такого 
дентина специализированным инструментом. По субъективному мнению – ин-
формативность выше, чем при использовании маркеров кариеса за счет того, 
что окрашивание тканей зуба маркером зачастую может быть истолковано 
не верно.   На эндодонтическом приеме насадка может использоваться для 
атравматичной очистки содержимого полости зуба с целью наиболее точной 
визуализации карты дна полости.

 Ортопедия - Для проведения финишной обработки отпрепарированной 
культи, обработки уступа.

 В реставрационной стоматолоигии насадка ВА-01 используется еще и на 
этапе финишной обработки готовой реставрации - для обработки зоны пере-
хода эмаль-композит. При этом происходит качественное снятие излишков 
композитного материала без травмирования повнрхности эмали, как это зача-
стую происходит при работе с вращающимся алмазным или твердосплавным 
инструментом.

Универсальная стекловолоконная насадка для использования в профилак-
тической, терапевтической и ортопедической стоматологии. Применяется с 
ультразвуковыми и звуковыми (соник) скалерами через специальную насад-
ку, предназначенную для крепления турбинных боров (1,6 мм) – E8, ED8, ES8.  
Состоит из продольно ориентированного стекловолокна в массиве композит-
ной смолы с металлическим хвостовиком.

BA01

В ЦЕНТРІ мІсТа алЧЕВсЬК 
лУгаНсЬКОЇ ОБласТІ ПРОДаЄТЬсЯ 

сТОмаТОлОгІЧНиЙ БІЗНЕс
Підприємство має: статус юридичної особи, влас-

ний нежилий фонд, оренду землі, ліцензію, базу 
даних пацієнтів. Повністю укомплектоване працюю-

чим медичним персоналом 
та  стоматологічним обладнанням.

095-327-77-05, 099-550-48-58,  
099-438-44-30, 044-564-64-00

Продам нову працюючу стоматклініку 
в києві (р-н троєщина). 100 кв. м. на три кабінети. 
Є рентген та візіограф.
098-999-03-10

Продається діюча стоматологія з повним пакетом докумен-
тів. Все за нормами СеС та моз. ліцензія безтермінова.  
База клієнтів. Площа 212,85 кв.м. київ, оболонські липки.
067-247-00-55

Продам стоматКлініКу/Кабінет

кліника естетичної стоматології "Респект" (одеса)  
здає в оренду повністю обладнаний  
стоматологічний кабінет.
097-450-15-00

здам в оренду стоматологічний кабінет. 
Ціна договірна. київ, метро шулявська, 
вул. янгеля, 12/2.
044-456-34-70

здам в оренду діючу клініку на три крісла. 
клініка працює. Ціна обговорюється.

067-220-62-62

здам в оренду стоматологічний кабінет 
в місті Вінниця.

067-992-91-55

Здам в оренду стоматКлініКу/Кабінет

Стоматологічна клініка «медіна» (київ, вул. Предславин-
ська, 39) здасть в оренду  окремий кабінет стоматологам. 
крісло в окремому кабінеті - 425 грн/зміна.
067-325-25-20

здам в оренду стоматкабінет або зміну, 
в діючій клініці. 
м. київ. Солом'янський р-н, пл. космонавтів.
063-335-77-08

 � Пины и мембраны Resorb X из полимолочной 
кислоты 

 � Ультразвуковое устройство SonicWeld RX 

 � Бестеневые светильники Marled 

 � Биполярный электрокоагулятор Minicutter 

 � Подвесные хирургические консоли  
Independant

хирургическое оборудование, инструменты 

и материалы компании KLS Martin Group

050-927-87-89 
ООО «Имплант Сервис»



Обучающие мастер-классы по работе с прибором.
Вся информация и видео по прибору:  
http://granumlase.blogspot.com/
Практический семинар 
«Применение лазера в стоматологии»

Хирургия
Пародонтология
Имплантология
Ортодонтия
Терапия
Отбеливание
+ ФДТ 
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Регулярно проводятся практические семинары по работе с лазером.
Запись на курс и вся дополнительная информация по тел.:
+38 (057) 714-01-57, +38 (057) 714-01-56, +38 (067) 570 27 31
lasergranum@gmail.com
medtech@med-market.com.ua
Менеджер по обучению Анастасия Третьяк

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

Производство 
США

ЛАЗЕР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ GRANUM
Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  В  С Т О М АТ О Л О Г И И

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Рентгеновская трубка  
с постоянным током накала – CEI OX 70-Р 
• Фокусное пятно - 0,8 мм 
• Выбор напряжения на трубке – 60-65-70 кВ 
• Анодный ток - 7 мА 
• Проникающая радиация - менее 0,25 мРн/ч на расстоянии 1 м 
• Общая фильтрация – 2 ммAl
• Время экспозиции - 0,01-2 сек 
• Кожно-фокусное расстояние - 200 мм
• Область облучения – 5,5 см2

• Рабочий цикл: 1:60 (при экспозиции 0,5 сек интервал между экспозициями – 30 сек)

Интернет-магазин:    www.medtehnika-dent.prom.ua

Интернет-магазин:    www.medtehnika-dent.prom.ua
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По вопросам, связанным с проведением курса, а также записи на 
курс  просим вас обращаться в «Компанию Дентек лтД»

тел. 044-498-28-51               e-mail: dentek@i.ua

WWW.DENTEK.COM.UA

время проведения курса: 

с 9:00 до 17:00

Мас тер-класс по 
артикуляторам 
компании  
AMANNGIRRBACH
для ортопедов и зубных техников

г. Киев, ноябрь 2013

Петр нагадовский (Piotr Nagadowski)
«решение окклюзионных 
проблем с помощью лицевой 
дуги и артикулятора в 
ежедневной работе клиники и 
лаборатории»

леКциОнная чаСть:

ПраКтичеСКая чаСть – клинические этапы:

ПраКтичеСКая чаСть – лабораторные этапы:

теЗиСЫ:

 Вопросы артикуляции.

 Способы регистрации движений ВнЧС.

 Сравнение различных систем артикуляторов.

 аналоговые и цифровые системы в диагностике.

 Решение окклюзионных проблем, связанных  
с взаимодействием врача и зубного техника.

 Регистрация окклюзии с помощью лицевой дуги.

 индивидуальная регистрация динамических пара-
метров ВнЧС.

 Скользящая направляющая – релаксация мышц.

 Регистрация центрального соотношения и цен-
тральной окклюзии.

 Перенос данных регистрации прикуса с лицевой 
дуги в артикулятор. Сравнение положения моделей 
в артикуляторе с лицевой дугой и без – как гипсовать 
модели в артикулятор без лицевой дуги.

 Почему окклюзия в артикуляторе всегда кажется 
правильной, а в полости рта ее приходится корректи-
ровать из-за слишком большой высоты коронок?

 анализ первого контакта на моделях  
в артикуляторе.

 коррекция моделей для оптимальной окклюзии 
вкладок/накладок, коронок и мостовидных протезов 
в полости рта.

Мас тер-класс
«Плас тическая и косметическая  
хирургия десны» г. Киев, 16 ноября 2013

лектор: Эдвард Фарбер 
(Edward Farber) DMD
Сертифицированный специалист по паро-
донтологии,  имплантологии.

Доцент кафедры ортопедической стома-
тологии  тель-авивского университета, 
израиль (1991-1999 гг.) .

Директор стоматологического департамента «американского 
медицинского центра», Ришон-лецион (1992-1998 гг.).

научная деятельность в области реконструктивной регенерации 
тканей в католическом университете г. неймегена, нидерланды.

Частная практика, г. неймеген, нидерланды.

Частная клиника, специализирующаяся на имплантологии и паро-
донтологии, г. амстердам, нидерланды.
член научных обществ:
NVvP – нидерландская ассоциация пародонтологов.
NVvI – нидерландская ассоциация имплантологов.
eFP – европейская ассоциация пародонтологов.
AAP – американская ассоциация пародонтологов.
eAO – европейская ассоциация остеоинтеграции.

 увеличение размеров кератинизированной ткани:
- рецессии края десны;
- ортодонтическое лечение и рецессия края десны;
- размеры десны и реставрации;
- показания для наращивания кератинизированной ткани;
- процессы заживления.
 Закрытие рецессий:
- классификация рецессий десны;
- описание и сравнение различных техник  
для закрытия рецессий;
- клинические результаты;
- процессы заживления.
 реконструкция межзубного сосочка:
- классификация высоты межзубного сосочка;
- техники реконструкции.
 наращивание ткани в районе  
отсутствующих зубов.
 Превентивные методики для сохранения 
мягких тканей после удаления зубов.
 Коррективные методики с использованием 
трансплантатов мягких тканей.

Время проведения курса с 9:00 до 17:00
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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

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

стОМатОлОгическОе ОБОрудОВание

Боры ТвЕрДосПЛавНыЕ

ДИсКИ аЛМаЗНыЕ

фрЕЗы ТвЕрДосПЛавНыЕИгЛы хИрУргИчЕсКИЕ

- ПУЛьПоэКсТраКТоры
- КаНаЛоНаПоЛНИТЕЛИ
- КаНаЛорасшИрИТЕЛИ
- ИгЛы КорНЕвыЕ

аЛМаЗНыЕ 
гоЛовКИ

Бор ТвЕрДосПЛавНый

МИКроМоТорНыЕ НаКоНЕчНИКИ 
И МИКроМоТоры

НаКоНЕчНИКИ ДЛя рУКавНых БорМашИН

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

ТУрБИННыЕ НаКоНЕчНИКИ

НсТф-300 (М4, в2) 
фрикционная фиксация бора

НП-30а

НсТксв 
с роторной групой Sirona

НсТБф-300 (M4, B2) 
повышенной мощности

НсТ1К-300 
кнопочный с керамическими подшипниками

НУ-30

НЗК0-02 (M4, B2) 
скейлер

НУП 30-М 
угловой наконечник

НЗТ-30
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ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ИЗРАИЛЬ

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

Украина, г. Киев, тел.: (067) 240 32 15, (068) 405 02 64
e-mail: info@zub.net.ua           www.zub.net.ua

Плетеная нить, покрыта воском и силиконом
ШЕЛК

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0

16 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см S33163-75р S43163-75р S53163-75р

19 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см S33193-75р S43193-75р

22 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см S33223-75р S43223-75р

Монофиламентная нить на основе полиамида или полиамида 6.6
НЕЙЛОН

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0

16 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см N33163-75р N43163-75p N53163-75р

19 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см N33193-75р N43193-75р

22 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см N33223-75р N43223-75р

Монофиламентная нить на основе изотактического кристаллического стореоизомера полипропилена, 
синтетического линеиного полиолефина

 другие типы игл (колющие, таперкат) под заказ. 
 Линейка нитей из PTFE. NEW

ПОЛИПРОПИЛЕН

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0 6/0

16 мм. 3/8. обратно-режущая 45; 60 см Р33153-45р Р43163-80р Р53153-60р Р63133-60р

19 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см Р33193-75р Р43193-75р

26 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см Р33263-75р Р43263-75р

Свидетельство о регистрации № 11367/2012

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

Плетеная нить, неорганическая, покрыта поликапролактамом и стеаратом кальция. 
Прочность на растяжение через 14 дней приблизительно 65%. Полностью резорбируется через 60-90 дней.

ПОЛИГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0

16 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см G33163-75р G43163-75р G53163-75р

19 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см G33193-75р G43193-75р

22 мм. 3/8. обратно-режущая 75 см G33223-75р G43223-75р

Свидетельство о регистрации № 11369/2012
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Видавництво «ГалДент»

вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038
тел.: +38 (032) 271 20 22,
тел/факс.: +38 (032) 271 22 72
моб.: +38 (098) 593 65 77,
моб.: +38 (095) 759 88 60
e-mail: info@galdent.com.ua,
www.galdent.com.ua

Настільна книга для ортопедів та зубних техніків, які не ли-
ше займаються виготовленням повних знімних протезів, але 
й цікавляться  удосконаленням існуючих, а також появою но-
вих, інноваційних методик. У практичному посібнику step by 
step розглядаються технічні аспекти конструкції протезів та 
особливості процесу їх виготовлення.

Бестселер від провідних фахівців
Академічної спілки відновної стоматології (Велика Британія)
Тоні Джонсона та Дункана Дж. Вуда

Львів: ГалДент, 2013, формат В5, 160 с., 337 іл. Російською мовою

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

Методики изготовления 
полных съёмных протезов

для передплатників*
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Ціна:
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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»

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.net Наклад-7000. Друк ТОВ 
«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 29.08.2013. 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. 

 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  
і 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 29.08.2013
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