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ТОВ «БФІ Україна ГМБХ»
03028, м. Київ

Стратегічне шосе, 16, оф. 109
тел. (044) 362 35 27

тел./факс. (044) 594 95 94
моб. тел. (093) 786 52 45

e-mail:info@aesculap.com.ua
www.aesculap.com.ua

www.aesculap-dental.com

Представляємо
Aesculap. 
6 років 
на ринку України!

При купівлі 25 імплантатів 
системи Connect

хірургічний набір лише за

Акція

199 y.o.

www.connect-implants.com

SCORPION
DENTAL
OPTIMA

МЕДИЧНА ФІРМА “АКВА-ВІТА”
79031 м. Львів, вул. Стрийська, 61

т.  (032) 223-43-47, 234-52-13, 234-45-88
www.akvavita.com.ua

високотехнологічний 
стоматологічний комплекс 

з вмонтованим інтелектом, 
який поєднує в собі  10 апаратів  

для діагностики, анастезії і терапії

Докладно про акцію на сторінці 7
«Компанія ДЕНТЕК», тел. :  044-498-28-51, 063-233-55-58

СуперАКЦІЯ «CANCUN-2011» в ід  компані ї  MIS

Акція 

2000 Є

тел.: 044-228-68-06 
тел./факс: 044-501-12-31 
e-mail: ifl@voliacable.com

Циліндрична форма тіла ►
Подвійна різьба з кроком 2 x 2,1 мм ►

Бездоганний для використання в 1 і 2 типах кістки ►
Пропонуються також з довжиною 6 та 8 мм ►

Увага новорічна акція!

Імплантат разом 
з будь-яким 
титановим абатментом 
по спеціальній ціні 
70 USD

70 USD

с. 9
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T E N E O

Переосмысливая 
действительность

Учитывая анатомические 
различия людей, пояснич-
ную опору можно инди-
видуально адаптировать к 
позвоночнику пациента. 
Пациент будет чувство-
вать себя в кресле 
абсолютно комфортно и 
расслабленно.

Инновационная функция 
массажа для отличного 
самочувствия и рас-
слабленного состояния. 
Терморегулирующая 
обивка создает приятный 
охлаждающий эффект для 
комфортного состояния 
пациента в кресле даже 
при длительном лечении.

Устойчивая конструкция 
кресла рассчитана 
на нагрузку до 160 кг. 
Кресло пациента 
регулируется по высоте в 
диапазоне от 370 до 820 
мм. Оно рассчитано для 
врачей и пациентов самого 
разного роста.

SIVISION цифровая си-
стема визуализации для 
проведения презентаций, 
интерактивных обучений 
или показа развлекатель-
ных видеофильмов для 
пациентов в режиме Media 
Player или PowerPoint пря-
мо с рабочего места.

Интегрированные функции для 
проведения эндодонтическо-
го и имплантологического 
лечения. Отсутствие не-
обходимости в использовании 
настольных приборов. 
Графическое отображение каж-
дого этапа лечебного процесса, 
индивидуальные настройки. 

Интерфейс EasyTouch 
– простое и интуитивное 
управление всеми до-
ступными функциями. Его 
меню легко адаптируется 
к Вашим потребностям, 
обеспечивая максимально 
простое лечение на самом 
высоком уровне.

Новинку Вы сможете увидеть на 
стоматологической выставке 

8- 11 декабря 
в выставочном центре

«Киев Экспо Плаза» 
на стенде Стоматсервис
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КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
01025, г. Киев,

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

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

Piezon® master 700

Air-Flow Master Air-Flow handy 2+

Air-Flow® handy Perio

miniMaster Air-Flow Master Piezon®

Piezon Master Surgery

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Аппараты для полирования зубов и удаления 
налета методом пескоструйной обработки

Ультразвуковые аппараты для эндодонтии 
пародонтологии и профилактики

Ультразвуковой хирургический 
аппарат

Стоматологическая установка

Цена от 4500 у.е.*

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты

FONA 1000

ШВЕйЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

АКЦИЯ!
Стоматологическая 

установка FONA 1000
2008 г. выпуска

3700 у.е.*
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*1у.е.= 1$ в гривнах по курсу на день оплаты.

650 у.е.* 850 у.е.*

Дельта тренД | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | тел. 044-361-29-23, 044-587-71-79

Гарантия 2 Года 

ПослеГарантийное 
обслуживание 

доставка По украине 

Подключение

Основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

компресcор на две 
стоматологические установки

Основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 55 л.
Мощность: 1100 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

2700 у.е.*

2500 у.е.*

Продам стоматустановку б/в KaVo.
Комплектація: повітряний шланг з multiflex, мікромотор 
(електро), у/з скайлер, пістолет «вода/повітря», модуль 
асистента-пилосос, слиновідсмоктувач із вбудованим 
сепаратором. Верхня подача. Тел.067-406-67-31

Продам б/в піч для кераміки HeRamaT c.
Ідеальний стан.
Ціна - 2800 євро.
Тел.: 066-361-57-79, Максим

Продам стоматологічну установку б/в (GNaTuS) 
з компресором (DeRR ToRNaDo) у відмінному стані.

Тел. 067-659-50-99

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

Цифровий панорамний рентген-апарат

Gendex 
ORTHORALIx 9200 dde 

067-868-81-82 

Піч для пресування та випалу кераміки

SATeLLIS 
UGIn'denTAIRe 

067-868-81-82 

уникалЬная воЗможностЬ! 
одновременно пополнить 

профессиональные знания, 
расширить свой деловой потенциал 

и насладиться тропическим раем.

уважаемые коллеги!
компания MIS приглашает вас 

в качестве почетного гостя принять участие 
во всемирной конференции имплантологов 

«имплантология – 360°» проходящей  
с 19 по 21 мая 2011 года в канкуне (мексика)!

Мы убеждены, что конференция станет уникальным примером сочетания 
профессионализма с ощущением роскошного отдыха и удовольствия.

для получения детальной информации 
о конференции и регистрации обращайтесь: 

ооо «компания дентек», т. (044) 498-28-51, (063) 233-55-58,     
e-mail: dentek@i.ua , www.dentek.com.ua

условия участия в данном мероприятии

Участие врачей в данном мероприятии возможно на условиях 
акции MIS «Cancun 2011», которая начинается с 1 декабря 2010 года. 

• При единовременной покупке 30 имплантатов 
(постоянные имплантаты моделей biocom, lance, Seven & mistral) 
компания mIS предоставляет бесплатно:
1. Участие в конференции, включая регистрационный взнос в 500 uSD (лекции, 
приветственный коктейль, кофе-брейки, закрытие конференции и т.п.). 
2. Проживание: Первоклассные номера с величественным видом на океан в роскошном 
отеле Hilton cancun Golf & Spa Resort с полным пансионом в течении 3 дней.
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ПродаєтЬся  
обладнання стоматологічного кабінету б/в  в робочому 

стані: 
стоматологічна установка SDS-2000, 

компресор, 
фотополімерна лампа професійний  п’єзоскалер, 

стерилізатор,  
а також стоматологічні меблі. 

недорого.

тел. : 044-558-16-65, 097-516-05-00

Продам безмасляний компресор б/в у робочому стані 
на 30 л «дК 50 С» HIRaNa.
Ціна - 400 у.о., торг
Тел.: 044-332-30-79, 067-681-54-45

Продається б/в скалер ультразвуковий 
caVITRoN SelecT SPS (DeNTSPlY) 
із резервуаром для рідини та помпою.
Тел. 066-300-11-60, Олександр

Продам б/в систему відбілювання зубів zoom-2!
Розблокована, 1 рік (максимум – 20 процедур!)
Ціна – 2000 $.
Тел. 050-908-14-88

Продається б/в лампа – фотополімеризатор 
+ насадка для відбілювання за типом zoom/бйонс.
Ціна - 200 $.
Тел.: 237-89-65, 050-725-62-19

Здам в оренду одне обладнане робоче місце лікаря 
стоматолога у діючому стоматологічному центрі, 
розташованому на червоній лінії за адресою: 
м. дніпропетровськ, пр. Героїв, 12 – кінець будівлі 
«Китайської стіни». Тел.: 056-742-88-19, 050-57-57-227

ПослуГи ● оренда стоматобладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в фізіодиспенсер анТОЖИР ІМПланТЕО з 
хірургічним набором «СКаЙ бРЕдЕнТ».
Ціна – 2800 у.о., торг
Тел.: 097-376-05-69, Юрій, Харків

Продам б/в стоматустановку cHIRaNa PRaKTIK-a та 
гідравлічне крісло cHIRaNa PRaKTIK-a (лише комплектом).
Продаю у зв`язку з купівлею нової установки.
Ціна – 7000 грн.
Тел. 050-636-33-11

Продається б/в ортопантомограф SIemeNS oRTHoPHoS. 
Плівка, у робочому стані.
Терміново, недорого!
Тел. 050-322-85-33

98
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«лизинг-Финанс»
г. Запорожье, ул. Мира, 13 

тел. 061-212-50-59 
e-mail: leasing@email.com.ua

Фотополимерная 
лампа

Фотополимерная 
лампа

$ 300 $ 200

Наконечник турбинный 
с фиброоптикой 

и быстросъемным соединением 

$ 450

Интраоральная 
камера

$ 500

АР КРим, 95034, 
м. СімфеРополь, 
вул. ДеКАбРиСтів, 21.
тел. 0652-54-78-86 
         050-651-25-70 
e-mail: medregion@mail.ru 
www.medregion.com.ua

тел.: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.

Зуботехнічна лабораторія пропонує м/к 150 грн.
якість, терміни й доставка по Києву гарантується.
Тел. 097-554-20-19

Виготовлення знімних 
та незнімних протезів, 
фрезерувальні роботи, 

бюгельне протезування, 
Валпласт.

Зуботехнічна лабораторія 
«Mx TeCHnOLOGy» м. київ 

15-річний досвід ПротеЗування.

тел: 063-350-03-30, 044-223-57-80, 067-710-81-22

ПослуГи Зуботехнічних лабораторій

Зуботехнічна та ливарна лабораторія «Супрем» 
(15-ти річний досвід роботи) запрошує до 

співпраці лікарів, стоматкабінети та клініки, зубних техніків. 
Виготовляємо литво, металокераміку, металопластмасу 

(у тому числі на замках), знімні протези та інше. 
Оптимальне співвідношення ціни та якості. 

договірні відносини. Кур’єр. 

тел.: 044-235-6790, 235-0754, 067-445-2342 
Олег Миколайович.  www.suprem.com.ua

діагностичний центр "С.К.дент" надає можливість проведення 
стоматологічної 3D-діагностики, 
діагностики стану пародонту «Florida Probe».
Тел. 044-570-97-77
Е-mail: skdent@list.ru

діаГностичні центри

Пропоную послуги зубного техніка у м. Житомир. 
Металокераміка – 150-180 грн, бюгель на замках – 1200 грн.
Тел.: 067-798-31-24, Геннадій

- безметалловая керамика Ivoclar Vivadent IPS е.maX;
- металлокерамика Ivoclar Vivadent, IPS d.Sign, IPS Inline;
- бюгельное протезирование;
- протезы из нейлона;

 сПецПредложение: 
пресс-каркасс IPS e.MAx - 240 грн.

Тел.: 044-440-73-43, 502-36-80

Зуботехническая 
лаборатория 

Зуботехнічна лабораторія на базі стоматологічної клініки пропонує 
співпрацю лікарям - ортопедам. 
м. дніпропетровськ, вул. Ю. Саіченко, 12. 
Тел.: 056-770-66-10; 056-742-88-19

11
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«стоматолоГ-ж»
м. київ, вул. Шота руставелі, 27
тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@ukr.net

►OdIdenT

►OdIPAL

►OdILUx

►OdIMAx

►ORTOLUx тор

UnIdeSA
( Іспанія)

Штучні 
акрилові 

зуби

16 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-a1-D4 (ВІТа)

16 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-a1-D4 (ВІТа)

39 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-a1-D4 (ВІТа)

27 відтінків в двох кольорових шкалах 1 01 - 1a - 6d (Ivoclar) і 10-41 (De TReY)

22 тональності в двох кольорових шкалах: 59-81 bioform Dentsply) і a0-d4 (ВІТа).

ASPIR30

360 у.о.

Універсальний 
хірургічний 
відсмоктувач

Dservice
46006 Тернопіль, вул. Подільська, 46
тел. 095-694-22-76, 096-412-59-66
www.dservice.com.ua

Макс. розрідження 0,80 бар (-80 кПа)
Макс. потік  (повітря) 40 л/хв
Режим роботи 120 хв робота/60 хв пауза
Вага 3,6 кг
Разміри (ДхШхВ), мм 350x180x210

ПП “Релакс”, м. дніпропетровськ, вул. ленiнградська, 61, 
тел./факс: (056) 77-00-861, 716-72-69, (050) 320-39-29, 

alex_relax@inbox.ru, www.ahill-relax.dp.ua

ОСТЕОМАТРІКС 

Біопластичний матеріал 
на основі ксеноколагену 
для відновлення 
кісткових дефектів

REXTAR LCD  ВыСОКОЧАСТОТНый ПОРТАТИВНый 
ДЕНТАЛьНый РЕНТгЕН-АППАРАТ

Превосходное изображение

Фундаментальная цель в стоматологической практике –
это установление правильного диагноза пациента.
Использование качественных материалов в 
производстве аппарата Rextar LCD обеспечит четкое и 
ясное изображение снимка и поможет стоматологу поставить 
безошибочный диагноз

- рентген-трубка Toshiba (D-041) 
- фокальное пятно (0.4mm)
- 70kV/2mA 
- угол расхождения лучей 12о

- Высококачественные компоненты аппарата Rextar LCD позволяют получить четкое и яркое изображение

Серия REXTAR Характеристики Аналогичная продукция других производителей

Специальная (Toshiba D-041) Рентген-трубка Стандартная

70kV/2mA Напряжение в трубке/Анодный ток 60kV/1 or 2mA

0.4mm Фокальное пятно 0.8mm

12 o Угол расхождения лучей 20 o

ЧП « ЕЛД»
90400, Закарпатская обл., г. Хуст, ул. Л. Толстого, 6

тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95
e-mail: info@eld.com.ua, www.eld.com.ua

EVOX V8  - Инжекционная система для изготовления термопластических (гибких, «нейлоновых») 
протезов методом литья.
flexi N512 - волокнистый полимер нового поколения для производства гибких съемных 
протезов, который обрабатывается легче и быстрее аналогов, что существенно облегчает труд 
врача и зубного техника. 
acry F7 11 (акрил) - новый безмономерный материал для производства полных протезов. 
ace Q 59 (ацеталь) - материал средней жесткости для изготовления сложных комбинированных 
работ. 
D-Cleaner 306 – препарат для эффективной чистки съемных зубных протезов.
+  сопутствующие материалы - все то, что поможет зубным техникам оптимизировать свою 
работу с термопластами, и за короткий срок достичь наилучшего результата: полиры, 
полировальный порошок, изоляционный лак и многое другое.

Спектр термопластов, которые позволят стоматологам-ортопедам и зубным техникам изготовить легкие, прочные безметалловые 
съемные протезы даже в сложных ситуациях (от гибких частичных протезов до сложных конструкций различной жесткости), и помогут 
удовлетворить самого требовательного пациента.

Приобретая термоинжекторный пресс EVOX V8, вы получаете в 
подарок стартовый набор для производства эстетических съемных 
зубных протезов, включающий в себя все необходимые материалы 
для изготовления до 30-ти частичных протезов из flexi N512 и 5-ти 
полных протезов из acry F711, последующие закупки материалов 
со значительной скидкой!!!

ліцензування стоматологічних клінік.
Тел. 067-504-66-22

ділові контакти

комП'ютерна 
ПроГрама 

для керування 
клінікою.

Програмний комплекс для комплексної 
автоматизації роботи стоматологічної клініки 

та зуботехнічної лабораторії.

тел: 062-345-15-57, 345-28-60
email: ccs@ccs.com.ua

уваГа, роЗПродаж!

Імплантат «Tuareg»(«Adin») - $55
Імплантат «Dynamic»(«Cortex») + абатмент - $65

Імплантат «Dynamic»(«Cortex») база - $60
Імплантат «Classic»(«Cortex») + абатмент - $60

Імплантат «Classic» («Cortex») база - $55
А також інструментарій фірми «Cortex» за зниженими 

цінами (сумісний з системами «Alpha-Bio», «MIS», «AB Dental»)
тел.: 044-332-44-32; 332-25-32

13
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Украина, Чехия, USA, Италия, германия, Словакия

МАгАЗИН СТОМАТОЛОгИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б

тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81
litchrombulat@mail.ru

НивкиМ

ГИПС

Акриловi зуби
 YamaHacHI (японія)

доставка по Києву, можливий дрібний опт.
 wIeDeNT(Польща)

кЕрАМiЧНА МАСА Duceram

лАки, воСки, ГiПС, бори, ФрЕзи, 
ДiСки, ПлАСТМАСи 

Та IнШИ ВИТРаТнI МаТЕРIалИ 
Та облАДНАННЯ для ЗУбнИХ ТЕХнIКIВ

ФО-П Ходаківський а.М.
067-244-35-43

Витратні матеріали:  
ацеталь 0.5 кг – 80 € 
Флексі 100 гр – 20 € 

Гильза – 1 $ 
та багато іншого… 

акція від З/т лабораторії «інтердент»

тел. 050-331-00-72 | Федор
литво ваших воскових 

постановок з  різних 
матеріалів.

автоматичний 
апарат для 
виготовлення 
гнучких 
протезів 

3500$+ =

стартовий  
набір

навчання

Ваш производитель точных аттачменов

комплект матрица и патрица - 50 грн!

Размеры 1,7 и 2,2

65026 Украина, г. Одесса, 
ул. Пастера 46-А/2,
тел. 048-723-08-83, 

тел./факс: 0482-36-26-79,
www.shop.microtech.com.ua

1515

ооо «юнидент украина»
авторизованный дистрибьютор Kodak dental Systems в украине
04116 г. киев, ул. Шолуденка, 3, оф. 212
тел. +38 044 230 47 73, e-mail: office@unident.org.ua

кOdAK 2100

кOdAK 6100

KOdAK 2100
новый высокочастотный (300 кГц) рентгеновский аппарат
• 10 уровней чувствительности для пленки и 
датчика

• Специальный режим понижения радиации на 
90% при работе с радиовизиографом

• Встроенная система самодиагностики и 
контроля безопасности

• Переключение режимов для работы с пленкой 
и радиовизиографом

• Встроенный счетчик произведенных снимков

• Индикация дозы облучения, полученной 
пациентом во время экспозиции

KOdAK 6100
цифровая радиографическая система
• Реальное разрешение: 20 пар линий/мм 
(теоретически 27,03 пар линий/мм)

• Технология: Кodak sensor technology – ccD 
матрица с защитным фиброоптическим 
фильтром

• Размер матрицы: 1200x1600 для сенсора         
Size 1 – 27,5x37,7 мм

• активная поверхность: 22x30 мм

• Подключение: uSb 2

• Снижение радиации на 90% при работе               
с рентгеновским аппаратом KoDaK 2100

наивыCШее качество 
ПолучаемоГо 
иЗображения

KOdAK 2100 
          + 
KOdAK 6100

Цена 
  6500 евро

акция!

максималЬная беЗоПасностЬ для Пациентов и Персонала!
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Установка: 4 інструменти: п’єзоскалер 
Сателек, мікромотор BienAir Ф/О, 
пневмовихід Mid West Ф/О, пустер 
трифункційний 
Блок асистента: хірургічний пилосос, 
слиновідсмоктувач + крісло лікаря в 
комплекті

м. Львів, вул. Зелена, 208-а
тел./факс:  8 (0322) 98-41-37, 40-45-31

моб. 8 (067) 679-37-01

COMPRESSORS

ВЖИВАНЕ СТОМАТОЛОгІЧНЕ ОБЛАДНАННя

Всі стоматологічні установки, які раніше 
експлуатувалися, проходять певний рівень 
передпродажної підготовки. В залежності 
від їхнього стану ми проводимо як легкий 

ремонт, так і грунтовну реставрацію, 
заміняючи при необхідності вийшовші з 

ладу вузли та агрегати.

ASPIR 1
320 EUR

SIL-EOL 24/50
475 EUR

на 2 установки

30/7 s
640 EUR

на 2 установки

СS 30/7 s
1570 EUR

на 6 установок

CS 100/30 s
2550 EUR

e-mail:  info@ukrdent.com
www.ukrdent.com

Установка 
EURODENT

(Італія)

Antos

KaVo 1042

Castellini 
Puma plus

KaVo 
Systematica

Sirona N1

Sirona C4

Ritter 003

Eurodent

(061) 289-33-88, (061) 289-33-89
(044) 331-16-74, (044) 331-16-75
www.dentland.com.ua

УНИКАЛьНАя 
БАЛАНСИРОВОЧНАя СИСТЕМА

 (патент KAPS)

ПЛАВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ZOOM 3,6х - 22,7х
С ФУНКЦИЕй ЭКСТРА - ДИАФРАгМы 

(патент KAPS)

окуляры 
с переменным 
углом 
0-210°

делитель луча 
с фото-адаптером 
(без фотоаппарата)

точная фокусировка 
в пределах 40мм

В ПОДАРОК 
комплект эндодонтических РОДИЕВыХ зеркал

АКЦИОННАя ЦЕНА

18.900 €

19

робота в стоматолоГії ● вакансії

Пропонуємо працю в Словацькій Республіці лікарю-ортодонту 

з досвідом роботи. 

Прямий контакт на роботодавця:

тел. +421905317953, 
email: petramed@petramed.sk, www.petramed.sk

Стоматологічна клініка «Супрем» з 15-ти річним досвідом 
роботи (м. Київ, район з/д вокзалу) запрошує на постійну 

роботу лікаря стоматолога та зубного техніка 
по виготовленню незнімних та бюгельних протезів.

договірні відносини, порядність та чіткість виплати зарплати.  

тел.: 044-661-83-63, 067-445-23-43 
В'ячеслав Максимович. www.suprem.com.ua

Зубний технік шукає учня, м. дніпропетровськ. 
Тел. 067-539-07-80 Вадим.
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чФ "денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. л.Свободы, 34, к.148
оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 

магазин, ул. бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18
www.dentalux.ua      |      www.dlux.biz 212020
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DMD (врач-стоматолог) – школа 
стоматологии, Тель-Авивский университет 1994. 

Endodontist (Дипломированный 
специалист по эндодонтии)  Кафедра 
эндодонтии стоматологического факультета 
Еврейского Иерусалимского университета 
Хадасса 2002. 

Лектор и клинический инструктор 
кафедры эндодонтии стоматологического 
факультета (Москва). 

Консультант по разработкам в области 
эндодонтии компании NRG (Израиль). 

Член международной редколлегии 
журнала «Клиническая Эндодонтия» (Россия).

С 2008 Экзаменатор Эндодонтического 
Консилиума Израильского Научного 
Стоматологического Общества.

Специальные вопросы в эндодонтии.
1. Апексификация и Апексогенез
2 Революционная техника реваскуляризации
3. Cracked Tooth Syndrome 
(Трещины и расколы коронковой 
и корневой части зуба)
4. Вертикальный перелом корня 
(Vertical Root Fracture)

Стоимость курса: 4000 грн.

По организационным вопросам 
просим Вас обращаться 

в представительство IDG в Украине

тел.: (097) 8162075, (093) 6604417 – Маргарита

тел.: (067) 5046208, (044) 2327709 – Антон

e-mail: brovera@mail.ru

Михаил Соломонов, DMD

13-14 Декабря 2010 г. киев

СЕМИНАР ПО ЭНДОДОНТИИ 
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Стоматологическое
оборудование и комплектующие,

полный спектр инструментария 
для стоматологов 

и зубных техников

31113 г. Киев, Проспект Победы, 80/57
факс: (044) 456-51-85, тел: +38 067-240-06-07, +38 067-240-06-07

e-mail: kmiz@ukr.net www.kmizmarket.ru

► Турбинные наконечники

► Наконечник микромоторный угловой

► Наконечник микромоторный прямой

► Боры твердосплавные

Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

► Иглы хирургические

► Алмазные головки

► Фрезы с торцевой нарезкой

► Пульпоэкстракторы

► Каналонаполнители

24

Д-р. Илья Фридман

Д-р. Анна Парицки

Д-р. Офир Фромович, D.M.D.

Борис Фридзон, C.D.T, M.D.T

Тема доклада: 
Макромеханические 

характеристики иплантатов. 
Эволюция поверхности 

имплантатов, ее значение в 
процессе остеоинтеграции. 

(круглый стол)

23 февраля 2011 г.

Тема доклада: 
Методики работы с 

мягкими тканями в области 
имплантации. 

Проблемы и способы их 
решения.

24 февраля 2011 г.

Тема доклада: 
Современные тенденции в 

области стоматологической 
имплантации. 

(посещение нового завода и 
офиса Alpha Bio tec.)

24 февраля 2011 г.

Тема доклада: 
Планирование отропедиче-

ских конструкций на имплан-
татах. Причины осложнений 

при протезировании на 
имплантатах. Новинки в био-

протетике Alpha Bio tec.

24 февраля 2011 г.

● Хирург-имплантолог, консуль-
тант, главный врач «Немецкого 
Стоматологического Центра» 
(Москва) ● Официальный пред-
ставитель системы имплантации 
«Alpha Bio Tec.» на территории РФ.

● Лектор международного класса. 

● Разработчик программы си-
стемного образования врачей-
имплантологов в России.

● Организатор многих конгрессов 
и семинаров по дентальной им-
плантации.

● Действительный член ICOI (Меж-
дународной Имплантологической 
Ассоциации), ICOI IPS.

● Известный специалист в об-
ласти дентальной имплантации 
● Имеет более 25 лет врачебной 
практики ● Лектор междуна-
родного класса ● Возглавляет 
международный центр стома-
тологического образования в 
Израиле ● Является автором и 
редактором многих статей и 
публикаций по стоматологиче-
ской имплантации ● Принимал 
участие в разработке учебно-
образовательных программ для 
врачей-имплантологов 
● Действительный член немец-
кой и израильской ассоциации 
имплантологов, член ассоциа-
ции ICOI, других профессиональ-
ных ассоциаций и конгрессов.

Мастер-техник ● Член ассоциации 
зубных техников Израиля ● Серти-
фицированный зубной техник с 
1997 года ● Действительный член 
имплантологических ассоциаций 
ICOI и DGZI ● Пост-дипломная спе-
циализация по ортопедической 
реабилитации на имплантатах ● 
Специализируется по технологиям 
CAD/CAM и работам без исполь-
зования металла ● Разрабатывает 
новые технологии в имплантаци-
онных системах ● Основатель цен-
тра пост-дипломного образования 
"ICD" ● Консультант-техник веду-
щих имплантологических компа-
ний Израиля ● Имеет частную 
практику и широкий опыт препо-
давательской деятельности.

Поздравляем Вас с Новым Годом 
и Рождеством Христовым!

Предлагаем Вам провести пять незабываемых 
дней на Святой земле Израиля!

● Приглашаем Вас посетить курсы по стоматологической имплантации в Израиле. 
● Курсы проводятся лучшими специалистами в области стоматологической имплантации. 

● В программу курсов входят три лекционных дня с посещением нового завода и офиса Alpha Bio tec. 
● В программу поездки также включены перелет, проживание в 4-5 звездочных отелях на побережье Средиземного моря, 

питание, торжественный банкет, однодневная экскурсия по христианским святыням древнего Иерусалима.

Дополнительная информация и запись на курсы:
Телефон: (044) 501-12-31, 228-68-06,

332-44-32, (095) 627-33-27
ifl@voliacable.com       www.dentalinfo.kiev.ua

● Выпускница факультета стоматоло-
гии Иерусалимского университета. 
● Дипломированный специалист в 
области пародонтологии и имплан-
тологии ● Специалист, признанный 
Европейской Федерацией Пародон-
тологии (EFP) ● Преподаватель про-
граммы специализации кафедры 
пародонтологии Иерусалимского 
университета ● Заведующая отде-
лением пародонтологии и импланто-
логии медицинского центра Тель-На-
Шомер, Израиль ● Действительный 
член Израильской ассоциации паро-
донтологии и остеоинтеграции 
● Действительный член Европей-
ской Федерации Пародонтологии 
(EFP) ● Участник многих междуна-
родных конгрессов в области паро-
донтологии и имплантологии.

По вопросам участия обращайтесь к организаторам:



Панорамний знімок на відміну 
від 3d-знімку не показав  наявності кісти 

правого верхньощелепного синуса.

Правильне положення дентального 
імплантанта? на 3d-знімку відзначається 

щічне позиціонування імплантанта.

Зміни у періапекальній зоні  
при прицільній рентген-діагностиці 

не помітні.

одонтогенний гайморит від 27 зуба 
виявлений виключно за допомогою 

3d-діагностики. на 2d-знімку осередок 
хронічної інфекції не помітний.

3d-діаГностика
м. київ, вул. срібнокільська, 20, м. «осокорки», тел. 044-570-97-77
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теПерЬ
стерилЬно!
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ТЗОВ «Західно-Український Центр «Медсервіс»
79057, Львів-57, вул. Антоновича, 128

тел. приймальна: (032) 237-85-28,
тел./факс: (032) 237-96-50,

тел.: (032) 295-39-81 - відділ маркетингу
тел.: (032) 295-51-05 - НДВП «Екологія»

e-mail: medservmarket@gmail.com
www.medservis.com.ua

      РЕЦИРКУЛЯТОРИ призначені для дезинфекції по-
вітря в операційних блоках, відділеннях інтенсивної 
терапії, опікових палатах, асептичних боксах, поло-
гових залах, аптеках, стоматологічних відділеннях, 
процедурних, палатах для важкохворих. Рецирку-
лятори розміщуються усередені приміщень на стіні, 
забезпечуючи постійне підтримання асептичних 
умов  у приміщенні ЗА ПРИСУТНОСТІ ЛЮДЕЙ.
Безозонові бактерицидні лампи мають широкий 
спектр дії на мікроорганізми: бактерії, віруси, гриби, 
спори (включаючи мікробактерії туберкульозу).

Свідоцтво про державну реєстрацію №5977/2007 від 26.01.2007р.
Висновок державної санепідемекспертизи №05.03.02-04/57357 від 27.11.2006р.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 9574/2010 від 01.07.2010 р.
Висновок Державної санепідекспертизи 05.03.02-04/16095 від 16.03.2010 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію №5968/2007 від 26.01.2007р.
Висновок державної санепідемекспертизи №05.03.02-04/57358 від 27.11.2006р.

Власного 

              виробництва

Власного 

              виробництва

Рециркулятори-
це бактерицидні опромінювачі нового 
покоління, успішно використовуються 
замість бактерицидних ламп, їх перевагою 
є можливість використання під час 
оперативних втручань.

Засоби індивідуального 
захисту при 
рентгенологічному 
дослідженні «ОБЕРІГ» 
- 36 найменувань. 
Матеріали, що 
використовуються для 
виготовлення, мають 
дозвіл МОЗ України на 
використання.

РЕЦИРКУЛЯТОРИ

ОПРОМІНЮВАчІ

Дистриб'ютор в Україні—ТОВ «ТЦ «Медсервіс»
Тел/факс: +38 (032) 252-01 -84, тел.: +38 (032) 252-02-09
Е-mail: medservisplus@gmail.com, www.medservis.com.ua

Дилери: ТОВ «Укрвата», тел.: +38 (044) 245-91 44, 245-91-43
ПрАТ «Альба Україна», тел.: +38 (044) 490-32-70

шПРИЦИ

журнал «стоматолоГічні оГолоШення»  ви можете отримувати:

м. херсон
МЕдТЕХнІКа-4 вул. Жовтневої революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. харків
РЕГаРд вул. Семіградська, 12-а, тел. 057-703-23-42
дЕнТПРО вул. Кооперативна, 5(вхід з двору), тел. 057-714-07-13
МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10
дЕнТалЮКС пр-т. л. Свободи, 34, к. 148, тел. 057-337-74-40

м. чернівці
МЕдТЕХнІКа-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. сімферополь 
МЕдТЕХнІКа-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. одеса 
МЕдТЕХнІКа-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07
РЕГаРд вул. Кмпенська, 47, тел. 048-728-68-45

м. мелітополь
МЕдТЕХнІКа-5 вул. байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. севастополь
МЕдТЕХнІКа-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. миколаїв
МЕдТЕХнІКа-12 пр-т леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. дніпропетровськ
МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93
ВЕРТИКалЬ пр-т Кірова, 46, тел. 0562-36-69-02

м. кривий ріг
МЕдТЕХнІКа-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя
ВІТадЕнТ вул. анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42
лИЗИнГ ФИнанС вул. Миру, 13, тел. 061-212-50-59 
МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. луцьк
МЕдТЕХнІКа-11 вул. Сагайдачного, 1, 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
МЕдТЕХнІКа-15 вул. бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. київ
дЕнТЕК в ул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІнФОлаЙн пр-т 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31
КаСКад дЕнТ вул. Ірпінська, 78-а, тел. 044-501-17-02
лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
СТОМаТОлОГ-Ж вул. Шота Руставелі, 27, тел. 044-531-98-90
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
СТОМУС ЮГ вул. Попудренка, 52, тел. 044-586-59-60

м. львів
КОннЕКТ вул. Княгині Ольги, 99, тел. 032-295-55-62
ПРЕМ'єР дЕнТал вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел. 032-297-63-65
                                    вул. ніжинська, 10, корп. 5, тел. 032-297-63-64
МЕдСЕРВІС вул. антоновича, 128, тел. 032-237-85-28

м. кіровоград
МЕдТЕХнІКа-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

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, 573-97-14, e-mail: info@zooble.com.ua. 
наклад-7000. друк ТОВ«новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. номер підписано до друку: 03.12.2010. 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. 

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»




