
097-940-40-39
www.pearl-stom.od.ua

Всі курси з балами 
і майстер-класами!

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ 

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

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

460* грн

АКЦІЯ!

*За умови «CLUB CARD»

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

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

(067) 596-84-92,  (099) 667-31-16,  (073) 596-84-92 
www.highmedicaltechnology.com   |   medicalsystemsa.f@gmail.com

АКЦІЇ

*Оплата в грн за курсом

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

3850 €
5000 $

Портативний рентген 
REMEX T100

Візіограф 
RSENSOR Size #1 Бінокуляри JTL MEDIPLUS  

збільшення 2.5

(без світла)

7500 $
від 600 $

Компанія «Інфолайн» вітає стоматологів  
України з Новим Роком та Різдвом Христовим!  

Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди в 
родині та плідної праці!

Новорічна акція від Alpha-Bio TEC  на стор. 15 www.alpha-bio.net

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

Бажаєте безкоштовно отримувати наш 
журнал в 2021 році? 

Тоді до 18.12.2020 повідомте  
нам адресу для доставки  
в SMS, Viber, Telegram  
або просто зателефонуйте:

(067) 460-86-78, (067) 547-44-77 
(044) 573-97-73

FLORIDA PROBE БУ
ДІАГНОСТИЧНИЙ  КОМПЛЕКС

067-868-81-82
87 950 грн

12/2020     СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ



 Ти ще  не  дізнався  про  кращу  
пропозицію цієї зими?     Дзвони!

Н А Ш І  П Р О Д У К Т И  Щ О Д Н Я  П О К Р А Щ У Ю Т Ь

Ж И Т Т Я  М І Л Ь Й О Н І В  Л Ю Д Е Й
STERN WEBER X-VS

Завжди готовий до прийому експозиції, цифровий датчик 
для отримання неперевершених зображень високої чіткості 
зробить процес діагностики простим і ефективним

від найбільшого європейського виробника
STERN WEBER RX-DC + X-VS

STERN WEBER RX-DC

Класична надійна конструкція з вбудованою системою 
балансування для точного прицілювання та виключення 
вібрації трубки під час експозиції

КОМПЛЕКТ

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

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:  
regard.shop

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

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



Плоскі рулони для 
стерилізації
• Зручність
• Ефективність

• Чудовий захист 
• Зручність надягання
• Надзвичайний комфорт

Відкрийте для себе асортимент наших 
нітрилових і латексних рукавичок!

SafeTouch Advanced
РУКАВИЧКИ

Із зовнішніми 
та внутрішніми 
індикаторами
Найінноваційніші  
пакети на ринку

SafeSeal Quattro

ПАКЕТИ

РУЛОНИ

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

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

ХУСТКИ ДЛЯ КОФЕРДАМІВ
Ексклюзивно в «Укр-МедМаркет»!

4 Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, zooble@zooble.com.ua, fb.com/zooble.com.ua. Наклад: 5000. Друк: ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 20.11.2020.

 Нове стоматологам

Стоматологічне обладнання САТВА 
від українського виробника. Стома-
тологічні установки САТВА. Ціни уточ-
нюйте. Тернопіль. Ціна: 128924 грн.

096-186-92-08, 050-437-21-90

Стіл медицинський стоматоло-
гічний прямокутний, 5 поличок. 
Одеса. 
Ціна: 2990 грн.

097-211-68-44, 099-757-53-45

Стоматологічний безмасляний 
компресор НОВИЙ!!! Малошумний! 
Радивилів. 
Ціна: 8500 грн.

066-795-93-66, 073-469-60-00

Cвітильник світлодіодний безтіньо-
вий робочого поля Stom_Svit 120A. 
Рівне. 
Ціна: 8200 грн.

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

Захист від рентгенівського випромінювання 

від компанії ОНІКО 
для Вашого стоматологічного кабінету

м. Київ, вул. Волоська, 55/57

www.oniko.ua oniko@oniko.ua
+38 044 502 24 45



Курси для адміністраторів 
стоматологічних клінік

Лектор: Наталія Веретеннікова

Реєстрація та відповіді на питання  
за номером: 

+38 (067) 288 46 84

Досвід роботи 14 років у команді 
управління Q:clinic, м.Київ

  Що таке сервіс?

  Мотивація на високий рівень!

  Культура гостинності.

  Усміхнений адміністратор - задоволений пацієнт.

  Командний підхід в турботі про пацієнта.

  Ключові помилки в сервісі, які не прощають пацієнти.

  Аналіз та вирішення конфліктів.

  Секрети успішних телефонних переговорів,  
створення скриптів на ключові послуги.

  Результативний продаж послуг лікарів і бренду в цілому.

  Актуальна комунікація з пацієнтами в месенджерах.

  Сервіс в інтернеті, робота з відгуками.

  Сервіс з ефектом W0W - як перевершити очікування.

  Практичні кроки щодо поліпшення сервісу.

  Високий рівень задоволеності пацієнтів.

  Високий сервіс - ваш кращий маркетолог!

З ВИЇЗДОМ У ВАШУ КЛІНІКУ

«Сервіс», який вже завтра  
принесе вам результат!

ПРОГРАМА КУРСУ:

www.all-dent.com.ua

Знижка 
за промокодом

AllDent



Медицинські меблі, стільці. Столики 
з доводжувачами, ширина 40-60 см. 
Широкий вибір моделей, кольорів. 
В наявності і на замовлення. Київ.

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

 ) Кнопковий затискач
 ) 4 крапки спрея
 ) Фіброоптика
 ) Підвищення 1:5,  швидкість 200 000 об/хв.
 ) Для FG борів (Ø 1.6 мм)
 ) Вага 76 г
 ) Керамічні підшипники
 ) Внутрішнє охолодження з можливістю 

підключення зовнішнього

 ) Корпус зі спеціального сплаву  
з антикорозійним покриттям

 ) В комплекті насадка для змащення
 ) Гарантія 12 місяців

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

www.mg-dental.com.ua

*Оплата в грн по курсу

Extra Power 1:5
П І Д В И Щ У Ю Ч И Й  Н А К О Н Е Ч Н И К

Акційна ціна

300$
Мастило 
синтетичне 
В ПОДАРУНОК!

 Нове стоматологам

 DENTSPLY SIRONA CEREC AC with 
camera CEREC Omnicam + CEREC 
MC X + ПО. Київ. 
Ціна: 901800 грн.

050-789-15-96

Корейські бінокуляри JTL MEDIPLUS із 
збільшенням від 2.5Х, 3.0X, 3.5Х. В НАЯВ-
НОСТІ! ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК, 
СЕРТИФІКАЦІЯ ! Харків. Ціна: 16866 грн.

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

SKARBODENT - представник 
стоматологічних інструментів 

Мeddins, для діагностики і терапії. 
195 грн

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

СКАРБОДЕНТ  Київ

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

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

8 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  
t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com

Додавання матеріалу до елементів, 
що підлягають відновленню

Відкрита бібліотека 
імплантат з'єднань

Легке калібрування

Ідеальне фрезерування з обох сторін...  та з пластини

Потужність і простота в одному продукті

Рішення для спікання та відновлення
Модуль програмного забезпечення 

MillBox, Make & Mill, є новинкою в галузі 
стоматологічних CAM-рішень. Нові техно-
логії, що застосовуються в програмному 
забезпеченні, мають безліч переваг та 
покращують його продуктивність.

Зміни, впроваджені в дане рішення, 
дозволяють оптимізувати витрати мате-
ріалів та інструментів, а також скоротити 
час обробки. Make & Mill дозволяє в од-
ному додатку використовувати дві різні 
технології: адитивну та субтрактивну.

Одного разу створивши об’єкт за допо-
могою адитивної технології, із спеченого 
матеріалу (кобальт-хром або титан), мо-
дуль Make & Mill дозволяє відновити цей 
же об’єкт на стадії фрезерування.

Перевага подвійна: адитивна техноло-
гія гарантує економію матеріалу, менший 
час використання ресурсів, вищу якість та 
точність виготовлених елементів. З іншо-
го боку, субтрактивна технологія забезпе-
чує точність таких важливих поверхонь, 
як, наприклад, з’єднувальні елементи 
дентальних імплантатів.

Серед основних функцій Make & Mill: 
додавання матеріалу до елементів, що 
підлягають відновленню, відкриті біблі-
отеки імплантат-з’єднань, які в подаль-
шому будуть відновлені під час фрезеру-
вання, можливість обробки з пластини 
для виготовлення цементованих деталей 
та ексклюзивна система центрування під 
назвою NET (або Ragno – італ. павук), що 
дозволяє фрезерувати з обох сторін важ-
ливі з’єднувальні деталі, які вимагають 
ідеальної фінішної обробки.

До того ж, завдяки своїй потужності та 
простоті використання модуль Make & 
Mill розроблений спеціально для кінце-
вого користувача. Він не має жодних об-
межень щодо матеріалів і постачальни-
ків, дозволяє налаштовувати стратегії та 
напрямок руху інструментів, його можна 
застосовувати з будь-яким станком.

Завдяки постійному розвитку програм-
ного забезпечення рівень роботи усіх ко-
ристувачів Make & Mill відповідає сучас-
ним вимогам.

Більше інформації про модуль Make 
& Mill – на сайті компанії CIMsystem:  
www.cimsystem.com/dental/it/ 

Make & Mill:  
ІНТЕГРОВАНЕ РІШЕННЯ  

ДЛЯ СПІКАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

CIMsystem s.r.l. Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italy

tel: +39 02 87213185   fax: +39 02 61293016
e-mail: info@cimsystem.com Стаття з NaviStom ID: 13368



Пацієнтка попросила зберегти їй зуби, 
видалення яких призначив інший сто-
матолог. Перший і другий моляри знизу 
зліва мали високу рухливість (ступінь 2), 
некротизувались, зі значною глибиною 
зондування у щічній зони. Зуби були діа-
гностовані для ендо-періо лікування. 

Труднощі в цьому випадку включали 
складну кореневу анатомію, довгі анато-
мічні розміри (26 i 27 мм відповідно для # 
36 і 37) і наявність глибокої вертикальної 
втрати кістки щічної області. Після вида-
лення зубного каменю і вирівнювання по-
верхні коренів зубів, зуби були підготовле-
ні для лікування кореневих каналів. Перед 
кожним лікуванням застосовувалася тех-
ніка PIPS ТM для ясеневих кишень кожно-
го зуба для поліпшення видалення вмісту 
раневої порожнини, видалення біоплівки 
з поверхонь коренів і дезінфекції кишень. 
Обробка кореневих каналів проводила-
ся з використанням протоколів спеці-
альної iригації PIPS ТМ з 5% NaOCl i 17% 
EDTA. Канали були обтуровані текучою 
смолою-герметиком (Endoreze Ultradent, 
South Jordan, UT - USA) i гутаперчевим на-
конечником. Остаточна обробка кишень 
з використанням PIPS TM для дезінфекції 
проводилася niсля завершення лікування 
кожного кореневого каналу для видален-
ня будь-якого залишку герметика або за-
лишкової біоплівки. Про постопераційні 
симптоми не повідомлялося, рухливість 
зубів поступово зникла до 0 ступеня. На-
ступні рентгенівські знімки, проведені че-
рез 1 i 4 місяці, показали процес загоєння 
обох зубів. Для лікування використовував-
ся лазерний пристрій LightWalker AT з кон-
тактним наконечником Н14-N i волокон-
ним наконечником PIPS TM.

Енергія лазера Er: YAG сильно погли-
нається молекулами води, швидко нагрі-
ваючи невеликий обсяг. Випаровування 
води створює високий підповерхневий 
тиск і призводить до вибухового вида-
лення навколишнього мінералу. Вміст 
води каріозної тканини вище, ніж у здо-
ровій тканині, тому при тих же параме-
трах швидкість лазерної абляції каріозної 
тканини буде вищою, ніж у здоровій тка-
нині. По мірі наближення до дентину ми 
знижуємо налаштування енергії і частоти, 
оскільки абляція в дентині відбувається 
швидше, через більший вміст води. Ще 
нижчі параметри потрібні для остаточної 
модифікації, щоб створити утримуючу по-
верхню для пломбувального матеріалу. 

У стоматологічну клініку звернулася 
жінка, 35 років, зі скаргами на чутливість 
до холодної їжі. Після огляду ми поміти-
ли необхідність заміни чотирьох старих 
пломб і виготовлення двох нових для су-
сідніх зубів. Найчутливішим виявився зуб 
46. Ми видалили стару пломбу у режимі 
МАХ і перейшли на QSP для видалення 
карієсу. Порожнина виявилася дуже гли-
бокою, з кровотечею міжзубної області, 
тому для гемостазу ми застосували Nd: 
YAG. B кінці ми опромінювали весь ден-
тин і емаль OSP для модифікації поверхні 
без необхідності кислотної обробки.

Важкий клінічний випадок, пов’язаний із ендо- періо лікуванням, демонструє 
ефективність методу фотонно-індукованого фотоакустичного потоку

Лазер Er: YAG - кращий вибір і ідеальний інструмент для виконання будь-
якого препарування порожнини без анестезії, з великою точністю і безпекою

Виведення ендо- періо лікування  
на абсолютно новий рівень Er: YAG – Ваш перший вибір  

у препаруванні порожнини

Лазер Fotona Er:YAG  
має довжину хвилі 2940 нм 
- найвищий показник у світі! 
Витрачається менше енергії і 
часу для отримання результату!

Стаття з NaviStom ID: 13369

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

WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM

Проф. Джованні Оліві

Др. Антоніс Калліс

Мал. 1   До операції, до лікування PIPS TM

Мал. 2   Післяопераційний період відразу після лікування PIPS TM

Мал. 3   1 місяць після операції

Мал. 4   4 місяці після операції

Немає необхідності  
в кислотній обробці 

Тривалість імпульсу: SSP
Потужність: до 20 Вт
Частота: 15 Гц
Наконечник: HO2-N



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

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

Раді представити - рециркулятор 
повітря від вітчизняного виробни-
ка «Тандем+». 

Команда нашого підпри-
ємства, опираючись на 
15-річний досвід роботи 
в галузі світлотехніки, та 
вивчивши асортимент реци-
ркуляторів, представлених на ринку 
в Україні, розробила і запустила у виробництво 
максимально зручну для користувачів серію ре-
циркуляторів «Тандем+», які розраховані для 
знезараження приміщень I, II, III, IV, V катего-
рій. Виробництво знаходиться в м.Дніпро. Про-
дукція сертифікована в Україні (Висновок ДСЕЕ 
№12.2-18-1/23705 від 13.10.2020).

- Рециркулятор «Тандем+» знезаражує пові-
тря в кабінеті, офісі, та в будь-якому приміщенні 
в присутності людей.

- Усуває будь-які запахи, в тому числі і запахи 
хімічних реагентів.  

- Для максимального комфор-
ту Вашої діяльності – пульт дис-
танційного керування.

- Основною перевагою 
є те, що рециркулятор 
оснащений безозоно-
вою лампою PHILIPS TUV, 
яка приводиться в дію 
за допомогою ЕПРА 
PHILIPS, що дає можли-
вість збільшити часи роботи лампи вдвічі, тобто 
до 18 000 годин.

- Гарантійний термін експлуатації рецирку-
лятора складає 5 років та підтримання в наявно-
сті комплектуючих на складі протягом 10 років.

Побажаємо здоров'я один одному!
Будьте здорові з рециркулятором «Тандем+»!

Побажаємо

ЗДОРОВ'Я
один одному

ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

м. Дніпро, пр-т А.Поля, 50-Д, офіс-склад «ЛЮБЫЕ ЛАМПЫ»
www.fedsvet.com.ua

(050) 320 19 14  
(067) 567 14 28
(067) 622 52 57

 Б/В стоматологам

 Терміново продам стоматоло-
гічну установку Biomed б/в.  
Гарний стан. Київ. 
Ціна: 22712 грн.

099-461-77-90, 068-227-25-52

 Нове стоматологам

ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний дистриб’ютор в Україні

www.alpha-bio.net
E-mail: dentinfo@ukr.net

Україна, 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 46 а

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

З нагоди Новорічних свят пропонуємо  
20% знижку на придбання всіх імплантатів 

та абатментів системи Alpha-Bio TEC 

Акція діє 20 днів 2020 року (з 10.12 по 29.12.2020  р.)
                   21 день 2021 року (з 12.01 по  01.02.2021 р.)

15

 Тумби стоматологічні з 
відправкою по всій Україні. Київ.

(097) 793-00-87

1900 грн

 Мікроскоп стоматологічний Carl 
Zeiss Orl (виробництво Німеччина). 
Гарантія 6 міс, варіоскоп + HD video. 
Івано-Франківськ. Ціна: 467600 грн.

067-888-15-55, 067-368-26-42

Кисневий концентратор низького 
тиску, подвійного потоку OLV-10 
Ціна: 30 639 грн.

(067) 596-84-92, (073) 596-84-92

Стаття з NaviStom ID: 13370
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ТОВ «УКРМЕД дентал»  
м. Київ, вул. Довженка, 18
info@ukrmed-dental.com

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

Компанія «УКРМЕД дентал» – офіційний  
представник                          в Україні

Акційні ціни до 30 грудня

 Макс. потужність: 210 Вт 
 Обертовий момент: 80 Н/см 
 Число програм: 8 
 Титановий наконечник з оптикою (20:1)

Фізіодиспенсер

Хірургічна система  
з наконечником із фіброоптикою  
та набором Basic S Kit (6 насадок)

Surgic Pro OPT+ 
Surgic Pro OPT

€ 3305  € 2450
€ 3045  € 2320

 Число програм: 9  
   (Surg – 5, Endo – 2, Perio – 2) 
 Підвищена потужність завдяки   
   функції BOOST

VarioSurg3
€ 5435  € 4150

PANA SPRAY Plus
Спрей для 
змащування  
та очищення

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

Порошок Flash Pearl для AirFlow
НОВА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА  ДБАЙЛИВОГО  ОЧИЩЕННЯ

WOW
ЦІНА550 грн

банка 300 г
WOW

ЦІНА40 грн
стік 15 г

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

/Ukrmeddental

АВТОКЛАВ 
Anthos A28

АВТОКЛАВ 
Anthos A22

Клас B
28 л

Клас B
22 л

3 роки гарантії або 3000 циклів

АБО

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Anthos Millseal + Manual

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Комплект з Anthos A28

Комплект з Anthos A22

€ 5300  € 4500

€ 4550  € 3900

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

M A D E  I N  I TA LY

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Комплект з Getidy KD-18_А (23 L)

Комплект з Getidy KD-12_А (23 L)

€ 2697  € 2346

€ 2523  € 2195

або

АВТОКЛАВ
Getidy KD-18_A (23 L)

АВТОКЛАВ
Getidy KD-12_A (23 L)

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Siger Sealer X330

Акції дійсні до 30.12.2020

Спеціальна ціна

790 грн

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

Prophy-Mate Neo
€ 613  € 440

S30

500 млКомплекти стерилізаційного обладнання 
Getidy за акційною ціною!





61058, Україна,  
м. Харків, вул. Культури, 14 
info@med-technika.com

ЛАЗЕР ДІОДНИЙ 
ХІРУРГІЧНИЙ

Практичний семінар 
«Застосування лазера в стоматології»
Регулярно проводяться практичні семінари  
по роботі з лазером.

Запис на курс і вся додаткова інформація:  
+38 (057) 717-76-92, +38 (057) 714-01-57

www.med-technika.com

LITE MEDICS

інтернет-магазин: medshop.prom.ua

 h Хірургія, імплантологія, 
ендодонтія, терапія, 
відбілювання

 h Набір протоколів виключає 
вірогідність помилки лікаря

 h Безпроводова педаль

 h Насадка для відбілювання

meddentalua@ukr.net

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

ВАШ НАДIІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК
стоматологічних матеріалів  

і товарів медичного призначення

ГРУПА В VIBERWWW.MEDDENTAL.COM.UA

 Автоклав стоматологічний 
Mocom Exacta, Італія (в хорошому 
стані). Є документи. Самбір. 
Ціна: 12649 грн.

098-810-82-11

Продам стоматологічну установку 
Foshan в робочому стані. Київ. 
Ціна: 42165 грн.

067-291-07-82

Стоматологічне обладнання Б/В: 
стоматологічні установки, мiкроско-
пи, автоклави, рентгени, стільчики. 
В наявності. Львів. Ціна: 777 грн.

063-077-03-30

Терміново продам! Стоматологічна 
установка AJAX AJ 10. Бровари. 
Ціна: 38000 грн.

067-446-50-28

 Б/В стоматологам

Стоматологічна установка KaVo 
ESTETICA 1042. Б/В. Хороший робочий 
стан. 2 мікромотори KaVo, пневмови-
хід, пустер. Рівне. Ціна: 30000 грн.

096-534-47-87, 050-519-59-03

Стоматологічний мікроскоп 
KeyDent MicroEndo виробництво 
Німеччини. Луцьк. 
Ціна: 80160 грн.

066-486-00-00

Продам апекслокатор Romidan 
(Ізраїль). Відмінний стан. Конотоп. 
Ціна: 4800 грн.

067-105-78-65, 068-532-33-37

Продається лампа фотополімерна 
IVOCLAR VIVADENT LEDITION. Київ.  

5 675 грн.

(067) 868-81-82 
Євген  Київ

Стоматологічна установка 
ZC-S300 (Azimut) 

(Foshan Joinchamp, Китай)

Автоклав стоматологічний
MILLENNIUM B+ 

(MOCOM, Італія) 

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

88 350 грн 81 300 грн

Ф/п лампи Kerr demi ultra (USA)  
вживані. На фотометрі світяться  
всі лампочки. Стан нових.  
1 рік гарантія. Бурштин. Ціна: 19000 грн.

067-398-32-73

 Б/В стоматологам
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Негативний вплив озону:

Фотокаталітичний очищувач «Аеросептик»:

 - пошкодження тканин бронхів і легенів
 - розвиток астми, збільшення кількості її нападів
 - алергічні реакції
 - безпліддя у чоловіків
 - зниження імунітету;
 - провокація канцерогенних і мутогенних процесів
 - вдихання озону з концентрацією 0,8 мг/л  

протягом 30 хвилин = опромінення 100 рентген

 . Знищує озон і не виробляє його в процесі роботи!
 . 7 років безперервної роботи!
 . Економне споживання електроенергії!
 . Площа дії - до 100 м2!
 . Безпечна робота в присутності людей!
 . Знищує віруси, бактерії, алергени, запахи! 
 . Всі дозвільні документи!
 . Гарантія чистого повітря для Вас і Ваших близьких! 

Суть методу фотокаталітичного очищення  
Знищення мікроорганізмів на поверхні фотокаталізатора  
з діоксидом титану під дією фотовипромінювання діапазону А  
(з довжиною хвилі 400 нм). Реакція протікає при кімнатній 
температурі, при цьому шкідливі домішки не накопичуються  
на фільтрі, а руйнуються до нешкідливих компонентів  
повітря - двоокису вуглецю і води.  
Це усуває небезпеку того, що сам фільтр може стати  
джерелом забруднення при несвоєчасній заміні,  
як наприклад, вугільний.

ФОТОКАТАЛІТИЧНИЙ 
ЗНЕЗАРАЖУВАЧ ПОВІТРЯ 

«АЕРОСЕПТИК»!

ПМП «Відар»    
www.lyudmila.in.ua 

067 837 40 56  
0432 68 06 68

передача «Лінія здоров'я - Аеросептик»

УВАГА! ЗБЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ'Я!
Боротьба з COVID 19: 

В європейських країнах застосування 
ультрафіолетового знезараження повітря 
заборонено. Згідно ВОЗ будь-яка концентрація озону 
в повітрі є небезпечною для людини. 

Озон активно утворюється при роботі кварцових 
бактерицидних ламп і рециркуляторів в діапазоні 
довжини хвилі 254 нм, діапазон С. 

Апаратом вже користуються:

Інститут ім. М. Амосова

Охматдит

Вінницький військовий 
шпиталь

Інші медичні заклади 
України

 Продам стоматустановки Kavo Amadeus, Kavo 
Unik, компресор ДК 50 плюс Еком, осушувач Еком 
б/в в хорошому робочому стані. Київ. 78708 грн.

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

Стоматологічне обладнання Б/В з Європи 
(стоматологічні установки, автоклави, 

рентгени, стільчики і т.д.). Тячів. 2811 грн.

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

Апарат LM Rondo Plus  
для заточування кюрет.  

Можливий торг. Київ.  
15 775 грн.

(067) 868-81-82 
Євген  Київ
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095 357 00 03   |   068 979 70 22 BM_DENTAL_

Smile Charm 

Smile Sympatik

Diplomat LUX DL 250

Diplomat Consul

Fedesa

Smile Classic

81 809 грн 87 451 грн 64 883 грн

70 525 грн 84 630 грн 78 988 грн

093-550-78-56, 067-703-06-17

 Sirona С6 (стоматологічна установка). 
Купуй і працюй. Дніпро. 

56220 грн.

(097) 669-03-19

Новітня модель цифрового 
високошвидкісного панорамного апарату від 

компанії J.Morita - Veraview IC-5. Тернопіль.

(067) 399-86-09, (067) 784-71-36

СОНЯЧНЕ СВІТЛО  
В СТОМАТОЛОГІЇ

098-221-47-63, 050-526-29-85

ДСО-192-012-02

ДСО-192-014-02
ДСО-192-013-02

ДСО-192-015-02

ДСО-480-003
ДСО-576-003

ДСО-384-002

Ранок
2000 Лк

Вечір
2000 Лк

4100 °К 4100 °К

6500 °К

Полудень
7000 Лк

Ra 95
Світло наших світильників відповідає  

діаграмі комфортності для зору 

 Навчання для стоматологів

СИНУС-ЛІФТ ЗАКРИТИЙ ТА ВІДКРИТИЙ. 
РОМАН ГУДИМА. Практика нон-стоп. 

Радивилов. 21.11.2020. 6 000 грн.
(096) 403-73-75
Київ  DSC Implantology

 Оренда стомат. кабінету в діючій 
клініці в центрі Києва по вул. Жилян-
ській. Установка A-Dec. Працюйте на 
себе! Київ. Ціна: 850 грн.

067-110-40-50, 098-500-72-72

Здам у Печерському районi мiста 
Києва у довгострокову оренду сто-
матологiчну клiнiку на одне крісло. 
Київ. Ціна: 33400 грн.

098-541-62-16, 050-597-66-43

Фотополімерні лампи LuxDENT 
недорого в робочому стані. Київ. 

990 грн.

(067) 868-81-82 
Євген  Київ

 Здам клініку/кабінет
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Пневмопрес для прес-кераміки з 
дисилікату літію. Чернівці.
Ціна: 11244 грн.

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

Відновлення різьби скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, NSK, 
Chirana, KaVo, Satelec, Amdent, 
Apoza, Anthos, Castellini. Київ.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Працюємо для вас 24/7 по всій 
Україні. Перетяжка і ламінація 
стоматологіних крісел і стільців, ор-
топедичні матраци і подушки. Київ.

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

Діагностичний комплекс Florida Probe  
в комплекті з комп'ютером. 87 950 грн.

(067) 868-81-82
Євген  Київ

Зубопротезна Лабораторія

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

LHB - Lab 

+38 (097) 919-52-02 
м. Київ

 Зуботехнічні лабораторії

Зуботехнічна лабораторія, м. Одеса. 
Мк від 400 грн, циркон від 800 грн.  
Прийнятні ціни і хороша якість. 

098-150-67-39

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

Україні через Нову пошту. Київ.

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

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

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

 Сервіс/Ремонт  cт.

Перетяжка стоматологічних крісел і 
стільців. Пошив захисних ковриків, 

ортопедичних матраців. Київ. 3000 грн.

(097) 275-47-22, (063) 865-04-68

Новий. Термопрес автоматичний для 
всіх видів пластмас. Працює з кар-
триджами 22 і 25 діаметром. Гарантія 
2 роки. Херсон. Ціна: 24500 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

Термопрес українського виробни-
цтва для нейлону, новий, повний 
автомат. Чернівці.
Ціна: 33400 грн.

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

Продам стоматологічну установку Castellini 
Logos в оригінальному робочому стані. Всі 

подробиці за телефоном. Коломия. 167000 грн.

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

TECHNO DENTAL стоматологічне 
обладнання з Європи. Розмитнено 
офіційно з документами. Хуст.  
Ціна: 28110 грн.

096-665-11-96

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

050-383-14-71

 Б/В стоматологам
Стоматологічна установка Ekodent-X 
(Польща). Хороший стан.  
Гола Пристань. 
Ціна: 36543 грн.

050-220-75-32

ORTO STAR 2M  (АМЕРИКА)

2500 $

097-063-31-13

АКЦIЯ!

ТЕРМОПРЕС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

 Ð Повний автомат.
 Ð Найпопулярніша, найнадійніша  
та найбюджетніша модель на ринку.

 Ð Швидко окупається.
 Ð Гарантія 1 рік і післягарантійне 
обслуговування.

 Ð Безкоштовне навчання  
роботі з пресом.

 Ð Безкоштовна доставка  
по Україні.

Оплата в грн. Знижка до 01.01.2021 
Кількість обмежена.

2020 грнЗНИЖКА

Залиши 2020  
          у 2020 році!

 Зуботехнічні лабораторії

 Б/В стоматологам
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 Нове зубним технікам

 Сервіс/Ремонт  cт.



(044) 331-11-20    (096) 097-64-75  www.vashepravo.com.ua

Оформлення ліцензії 
на медичну практику

 кадрові питання 
 діловодство 
 охорона праці

Оберіть краще своє оголошення і натисніть кнопку "В Журнал" 

Orange 1/4 А5 (64 мм х 96 мм) 
+ Банер Orange 5000

1199 грн/бонусів

Orange 1/8 А5 (64 мм х 48 мм) 
+ Банер Orange 3000

599 грн/бонусів

Розфарбуйте в один з шести доступних кольорів рекламного блоку

Три кроки до подарунку...
Замовляйте рекламний блок в журналі «Стоматологічні Оголошення» з сайту NaviStom і отримайте банер у подарунок!

Дізнайтесь більше: (044) 573-97-73,   (067) 460-86-78

1 Оберіть Розфарбуйте Замовте2 3

Замовте і оплатіть публікацію в журналі «Стоматологічні Оголошення» гривнями або 
бонусами і одразу на NaviStom з'явиться банер з цього оголошення вже розфарбований в 
обраний колір! Побачити його наша аудиторія зможе на Головній сторінці NaviStom,  
у відповідних змісту розділах і в оголошеннях конкурентів.

Крок 1

Крок 2

Крок 3

БУ

В Журнал

Інтраоральна камера Vista Cam IX HD DURR DENTAL

40 000 грн

$ 1484.23 • € 1367.52

Христина • Київ
Докладно

БУ

Христина • Київ Христина • Київ

Христина • Київ Христина • Київ

Христина • Київ Христина • Київ

Христина • Київ Христина • Київ

Христина • Київ Христина • Київ

Христина • Київ Христина • Київ

Інтраоральна камера Vista Cam 
IX HD 
DURR DENTAL. БУ. 40 000 грн

(097) 892-38-18

АКЦІЯ!!! ЗНИЖКИ, ПОДАРУНКИ на 
всю продукцію ПРОГРЕТ!!! 5-7-9! Від 
офіційного представника в Києві!!! 

50 000 грн

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

СКАРБОДЕНТ  Київ

Апарат для виготовлення нейло-
нових протезів. Виробник УКРАЇНА. 
Херсон. Ціна: 21900 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

 Продам зт. лабораторію

Здам оснащену лабораторію для 
виготовлення м/кераміки, знімних 
нейлонових протезів, кап  
у м. Боярка. Ціна: 14055 грн.

097-320-02-19, 067-405-92-10

 Продам зуботехнічну лабораторію  
з приміщенням у м. Київ, Голосіївський р-н.  
Є все необхідне для роботи.  1428 000 грн.

(066) 405-36-25
 Здам зт. лабораторію

 Нове зубним технікам

Orange 1/16 А5 (64 мм х 24 мм) 
+ Банер Orange 1000

299 грн/бонусів

28 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



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

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

Співпраця з лікарями-стоматологами

 � Розширення асортименту послуг  
для ваших клієнтів.

 � Зручний обмін діагностичною інформацією.

 � Дотримання лікарської етики.

 � Повернення пацієнта  
для подальшого лікування у вас.

 � Спеціалізована професійна співпраця.

 � Лікування у вашого пацієнта виключно 
захворювань тканин пародонту.

 � Робота за сучасними протоколами.

 � Найкраще лікування вашого пацієнта, 
доступне в Україні.

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

 � В PerioCenter працюють тільки лікарі-
пародонтологи та гігієністи.

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

 � Інформаційна підтримка і консультації  
з нашими провідними спеціалістами.

Діагностика та лікування захворювань тканин пародонту

ТОВ «УКРМЕД дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (095) 169-33-59, (050)740-59-99 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.com /UkrmeddentalWWW.UKRMED-DENTAL.COM

 .  OKTAGON 
Made in Germany імплантати і 
інструменти високої якості 
за справедливою ціною

 .  ROX-CERA 
імплантати з титано-цирконієвим 
покриттям поверхні і спеціальним 
надтвердим покриттям 
трансгінгівальної частини

Імплантати OKTAGON виробляються  
на всесвітньо відомому підприємстві  
HAGER & MEISINGER

ROX-CERA
TITANIUM-ZIRCONIUM CERAMIC

Детальна інформація на нашому сайті www.ukrmed-dental.com

1888
since

1888
since

MADE BY




