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МАЙСТЕР-КЛАС:
«Особливості  протезування з опорою  
на імплантати  із застосуванням  
системи багатокомпонентного   
абатменту (Multi Unit)»

044-498-28-51,  093-930-44-55Борис Фрідзон

17 березня
м. Львів

18 березня
м. Київ

с. 20

АКЦІЯ

 з  абатментами

МАЛИЙ  
ХІРУРГІЧНИЙ  НАБІР

10 ІМПЛАНТАТІВ
Classic 

690 €
+38 (067) 419-28-10
www . g r e e n i m p l a n t . s y s t e m s

Місце проведення:
м. ОДЕСА

099-511-10-81 

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

(067) 321-77-14

ЗУБОТЕХНІЧНА  
ЛАБОРАТОРІЯ

044-290-70-80
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

Made
in Germanywww.uadent.kiev.ua

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

490 грнФРЕЗЕРУВАННЯ  
З  ДІОКСИДУ  ЦИРКОНІЮ

  Новітні технології

  Сучасне обладнання
  Досвід

  Доступні ціни

  Якість, перевірена часом

ПРОГРАМА  
НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

СЕМІНАРИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ
детальніше на с. 24

В КЛІНІЦІ  
МЕНТОРА

Навчання за 
індивідуальною 
програмою

«Живі» операції

Практична робота

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ  З  ІМПЛАНТОЛОГІЇ3 дні

Дізнайтеся більше:

(050) 699-11-88 
(050) 311-51-23



КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

Супер скидка 

до 50%

Спешите приобрести!  
Широкий ассортимент инструментов 

для ультразвуковых приборов  

по СУПЕР ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Vision Polishing Powder ® является профилактическим 
порошком, подходит для использования со всеми 
традиционными устройствами для распыления порошка.

Средний размер частиц 65 мкм 
Для удаления наддесневых 
отложений и пигментированного 
налета, в том числе «налета 
курильщика»

Природные реставрации?  
 Легко!

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит,  
состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA и содержит  
приблизительно 59% наполнителя по объему с частицами  
размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• высокодисперсный диоксид кремния 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Smart

Piezon® 250

Эксклюзивный  
представитель в Украине –
КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 ИНСТРУМЕНТ RT1  ИНСТРУМЕНТ RT2

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

 ИНСТРУМЕНТ A  ИНСТРУМЕНТ B

 ИНСТРУМЕНТ SM

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕПАРИРОВАНИЕ 
КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ

 ИНСТРУМЕНТ PF

MADE
IN
GERMANY

Выгодно  
       вдвойне!VISION POLISHING POWDER®

W P 4 9 1 3

W P 4 9 1 4

W P 4 9 3 3

Vision Polishing Powder  
500 г, ежевика

Vision Polishing Powder 
500 г, мята

Vision Polishing Powder  
500 г,  лимон

Willmann & Pein GmbH

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

Наш дилер: ПП Квадро-М
43025, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Шопена, 10, оф. 2
тел.: +38 (0332) 76-62-67 
          +38 (0332) 72-62-67 
          +38 (050) 517-85-48 
факс: +38 (0332) 72-48-23www.stomatservice.com
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• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

Самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

УКР-МЕДМАРКЕТ
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Safe + Mask
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 Нове стоматологам Нове стоматологам

Тумби стоматологічні з відправкою  
в будь-яку точку України, м. Житомир. 

1900 грн.

(097) 793-00-87, (073) 112-42-96

Фартук стоматологічний рентгенозахисний  
зі стійкою для захисту щитовидки,  

www.med-birga.com.ua, м. Київ. 2359 грн.

(093) 515-91-91

Стоматологічні компресори JUN-AIR 
(США). Компактні, безшумні, дуже зручні 
для установки безпосередньо на робочо-
му місці, м. Заставна. Ціна: від 31 177 грн.

066-662-13-40, 067-866-64-89

Кутовий наконечник (на кнопку або 
засувку), прямий або пневмомотор. 
НОВІ + на гарантії, м. Тернопіль.  
Ціна: 520 грн.

098-804-00-23

Турбінний наконечник KAVO SMART 
(копія) з вбудованим генератором та 
підсвіткою LED М4. Керамічні підшип-
ники, м. Тернопіль. Ціна: 1350 грн.

098-804-00-23

Копія KAVO SMART LED. Підсвітка, 
кнопкова фіксація, потрійний спрей M4. 
Додатковий ротор +300 грн. Ортопедич-
на головка, м. Тернопіль. Ціна: 950 грн.

098-804-00-23

Нова турбіна з ортопедичною голов-
кою (Class A+), кнопка, потрійний 
спрей, М4. На гарантії, в оригінальній 
упаковці, м. Тернопіль. Ціна: 570 грн.

098-804-00-23

Коффердам / Раббердам системи YNR 
new style (Англія) HYGENIC DENTAL 
DAM KIT: 12 кламерів, 2 рамки, пробій-
ник, щипці, м. Тернопіль Ціна: 1850 грн

098-804-00-23

Коронкознімач Коппа  
з автоматичним взводом.  
Виробник: YNR INSTRUMENTS (Англія), 
м. Тернопіль.  Ціна: 640 грн.

098-804-00-23

 Б/В стоматологам

Продам мікроскоп Zeiss OPMI-1  
(-111, -ORL, -6, -PICO), мікроскопи в наявності. Сервіс, 

обслуговування, аксесуари, м. Київ. 278 400 грн.

(093) 610-57-17
Продам стомат. установку KaVo 1060: 
вихід на 4-х кан, 2 м/м KaVo зі світлом, 
у/з KaVo зі світлом, рентген KaVo,  
м. Дрогобич. Ціна: 100 000 грн.

067-782-69-99, 063-077-03-30

Продається повністю робоча б/в 
стомат. установка УС-02-01. Стан 
відмінний. Виробництво Болгарія,  
м. Вінниця. Ціна: 5000 грн.

063-713-22-44

Продам б/в стоматологічну установку 
Planmeсa в чудовому робочому стані, 
м. Черкаси. 
Ціна: 50 112 грн.

097-947-22-52



Продається установка стоматологічна 
Kavo Estetika 1065 S оригінальна,  
без колхозу, м. Дрогобич.  
Ціна: 273 972 грн.

067-782-69-99, 063-077-03-30
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044 585-87-89
096 664-80-71

Компания «Дентстал Н» 
г. Киев, пр-т Григоренко, 39-Б, офис 10
dentstal@ukr.net          www.dentstal.com

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Гарантия 2 года

1800* $

1700* $

*О
пл

ат
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гр

и
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о 
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р
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 Б/В стоматологам

 Б/В стоматологам

Продам апарат для автоматичного 
надягання бахіл Botao BT-EG-11,  
м. Київ. 
Ціна: 7000 грн.

067-868-81-82

Цифровой панорамний рентген-аппарат 
Orthoralix 9200 DDE (Dentsply/Gendex).  
В хорошому робочому стані, з комп'юте-
ром і ПЗ, м. Київ. Ціна: 278 700 грн.

067-868-81-82

Продам універсальний цифровий 
рентгенівський апарат РLANMECA ProOne  

у відмінному стані, м. Київ. 294 780 грн.

(067) 701-38-22

Продам мікроскоп Leica M655  
в ідеальному стані! Фокусна лінза  
30 мм підходить як для ортопедів,  
так і для ендодонтистів, м. Одеса.

067-559-63-07

Б/В установка Takara Belmont, модель 
Clesta, виробництво Японія. В ідеаль-
ному стані, в комплекті з рентгеном 
Trophy, м. Одеса. Ціна: 111 480 грн.

050-336-93-18

Лампа фотополімерна  
Ivoclar/Vivadent LEDition. Б/в 2 роки, 
м. Київ. 
Ціна: 5000 грн.

067-868-81-82

 Вакансії стомат. клінік

Робота стоматологом в Євросоюзі! 
Стоматологічна клініка в Словаччині запрошує  

на роботу стоматологів всіх спеціалізацій.

(067) 717-78-20

В клиніку сучасної стоматології потрібні 
стоматологи (з/п 40-50%) і медсестра  

(з/п висока), м «Дарниця», м. Київ.

(067) 260-00-92

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Оренда стомат. крісла та приміщення 
20 кв. м, в медичному центрі  
під надання мед. послуг, м. Львів  
(поруч з центром).

067-725-27-67, 093-441-13-25

СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПМП «ВІДАР»  
м. Вінниця, Сабарівське шосе, 4А

(0432) 68-06-68
(067) 83-74-056

В І Д В І Т Ч И З Н Я Н О ГО 
В И РО Б Н И КА

УФ-бокс для зберігання стерильного 
інструменту «АСЕПТИК»

Бактерицидний 
безозоновий 

фотокаталістичний 
обеззаражувач 

«АЕРОСЕПТИК»

Сухожарові шафи  
від ГП-20 до ГП-120

ГК-10, ГК-20

Автоклави медичні 
ВК-30

Потрібен асистент стоматолога. 
Графік 1/1, 8.00-21.00, вс - вихідний, 
м. «Осокорки». Чекаємо на резюме 
periocenter.main@gmail.com, м. Київ.

097-892-38-18

Здамо в оренду клініку з окремим входом, зоною 
очікування, санвузлом. 21 або 36 кв.м, але тоді ціна 

дорожча. Лівий берег, м. Київ. Ціна за 21 кв.м. 22 272 грн.

(044) 338-67-98

 Здам клініку/кабінет

Здамо в оренду на цілий робочий день 
крісло в стоматологічній клініці біля  

м. «Лук`янівська» (вул. Чорновола, 2), м. Київ. 
Відмінні умови, деталі при спілкуванні.

(067) 466-12-70

Здам в оренду (або продам) стомат. 
клініку на 2 крісла, з рентген-кабіне-
том, рецепцією, кімнатою персоналу, 
м. Київ.

063-610-68-33

Стомат. кабінет в оренду (центр Києва, 
2 хв. від м. «Палац Україна»). Установка 
Diplomat у відмінному стані.  
Рентген: ОПГ, КТ3D. Ціна за зміну: 780 грн.

098-196-49-72

Здам в оренду стоматологічний 
кабінет на Солом'янці у Києві. Є все 
необхідне для комфортної роботи. 
Ціна за домовленістю.

050-313-31-73

Здається позмінно в оренду сто-
матологічний кабінет в клініці на 
Борщагівці. Дентальний рентген, ОПГ. 
Деталі по телефону, м. Київ.

067-321-77-15

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) 
запрошує до співпраці лікарів  
стоматологів та стомат. кабінети.  
Також працюємо через «Нову Пошту». 

097-225-21-04

Всі види протезування якісно та в 
строк. Зуботехнічна лабораторія 
DENTALPARTNER, м. Київ.

068-931-82-86, 073-045-35-34

Виготовлення М/К конструкцій.  
Кур'єр по місту, відправляємо  
в регіони. З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  
(м. «Шулявська»), м. Київ.

093-880-73-99, 067-321-77-14

Знімне протезування.  
Бюгельні протези.  
Ремонт зубних протезів, м. Київ.

068-931-82-86, 073-045-35-34

 Здам клініку/кабінет

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua

 Вакансії стомат. клінік  Зуботехнічні лабораторії
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ООО “ЛитХромБулат”   г. Киев, пр. Победы 61/2 
 тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32   |   lhbmag@ukr.net  |  WWW.LHBDENT.COM.UA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Дарим сертификат на 100 грн  
при покупке от 1000 грн  

в нашем магазине

ООО «ЛИТХРОМБУЛАТ»LHBDENT.COM.UA

С Е Р Т И Ф И К А ТГР
Н

НА  АКРИЛОВЫЕ  ЗУБЫ 0001Н3
Нейлон от оттиска  1250 грн

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
в нашей лаборатории

ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕНТАЛ» – офіційний дистриб'ютор продукції OsteoBiol (Італія) в Україні

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 69-В, оф. 507 

+38 044-537-1259,   +38 067-504-5469

osteobiol.com

REGENERATION SCIENCE INSPIRED BY NATURE

  3
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Evolution Lamina

Apatos Sp-Block

Gen-Os

mp3 Putty

Радиовизиограф  
EzSensor (VATECH)
Гарантия 12 мес.

Пьезотом хирургический  
SurgyStar Plus (DMETEC)

Наконечник с подсветкой

АКЦИЯ!

2500 $

4500 $
(067) 596-84-92
(099) 667-31-16
WWW.SMED.COM.UA

Сделано  
в Юж. Корее

Каркас, анатомічні коронки, вкладки, 
індивідуальні абатменти з діоксиду 

цирконію, м. Житомир.

(063) 019-03-33
(067) 277-13-14

440 грн

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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КОМПАНИЯ «MARORESKU»

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамиче-
скими штифтами (10 шт.)

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Киев,  
пр-т Победы, 67,
корпус «В», оф. 417  
(м. «Нивки»)

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20
(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

www.dentabutic.com.ua

420 грн

1870 грн

1560 грн

2380 грн

1790 грн

1460 грн

от 40 грн

Зуботехнічна лабораторія  
(м. Київ, Голосіївський р-н) 

запрошує до співпраці.  
Виконуємо всі види робіт!

(066) 193-68-91

Пресс керамика e.max.  
Полное изготовление работы - 1400 грн. 

Отпрессовать - 500 грн, м. Київ.

(066) 193-68-91

 Сервіс/Ремонт  cт.
Перетяжка та ремонт стоматологічних 
крісел, стільчиків італійським шкіро-
замінником Tehnodent на протязі  
6 годин, м. Київ. Ціна: 2000 грн.

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

Відновлення колектора в мікромо-
торах BienAir, W&H, NSK, KaVo. Заміна 
щіток, підшипників, цанги в зуботех-
нічних наконечниках. Гарантія, м. Київ.

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

 Зуботехнічні лабораторії

Ремонт, перетяжка, стоматологічних крісел, стільців, 
заміна потрісканого пластику основи сідушки. Термін 

виконання замовлення 6 годин, м. Київ. 1950 грн.

(097) 275-47-22, (063) 865-04-68
Відновимо різьбу Вашого скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, Satelec, 
Amdent. Ремонт блока керування, жив-
лення, чистка водяних каналів, м. Київ.

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

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, 
скелери, фрези. Київ.

068-380-76-46, 066-742-76-46

Стоматологічне литво: вкладок, коронок, 
бюгельных каркасів (територіально 

Голосіївський р-н), м. Київ.

(066) 193-68-91

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових зубних протезів Ortho-Star 
(Америка) - повний автомат! Безкоштовна 
доставка, м. Київ. Ціна: 66 788 грн.

097-063-31-13

Напівжорсткий дзеркальний нейлон 
Vertex Thermosens. Ціна: від 200 г -  
870 грн, від 1 кг - 850 грн, від 2 кг -  
830 грн, від 4 кг - 800 грн, м. Київ.

067-467-26-58

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

 «DELTA»
 «ENDO EXPERT»/Дельта
 «IPEX»/NSK
 «NOVAPEX»
 «BINGO 1020»/FORUM
 «RAYPEX»/VDW
 «DENTAPORT ZX»/MORITA
 «FORAMATRON D10»/PARKELL

- Наибольший в Украине  
   выбор апекс-локаторов

- Цены производителя 
   и 3-x летняя гарантия

ВЫБИРАЕМ АПЕКС-ЛОКАТОР?

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ! Нові та б/в. Продаж, обмін, 
знижки та подарунки. Всі модифікації! Київ. 

від 42 000 грн.

(093) 428-39-40, (050) 471-16-63

Продам піч IVOCLAR PROGRAMAT EP600 combi 
для пресування і випалу кераміки в хорошому, 

робочому стані, м. Київ. 

(067) 868-81-82

 Б/В зубним технікам

Продам піч для пресування та випалу 
кераміки IVOCLAR EP 600 з новою 
спіраллю, м. Чернівці 
Ціна: 70 000 грн.

097-114-74-94

Продаю індукційну ливарку GALLONI 
FUSUS NG у відмінному стані. 
Автономне охолодження з бачком і 
насосом, м. Чернівці. Ціна: 55 000 грн.

097-114-74-94

 Нове зубним технікам

Продам зуботехнічний мікроскоп 
Mantis Vision 4x/8x, м. Київ.

(067) 868-81-82

41 664 грн

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



Запрошуємо на курси до 
стоматологічного навчального центру 

«Дентал-Маестро»

Практичні заняття та майстер-класи проводяться в клінічних умовах реального 
прийому пацієнтів, що забезпечує нашим курсантам детальне опрацювання отри-
маних знань і навичок. Також всі навчальні програми містять теоретичну пода-
чу матеріалів, з використанням сучасних мультимедійних засобів, комп'ютерних  
томографій, наочних матеріалів та макетів.

Стоматологічний навчальний центр «Дентал-Маестро»
м. Запоріжжя, вул. Базарна (Анголенка), 14-В

+38 067 612 77 17, +38 061 764 24 89

Після закінчення кожного навчального курсу всі учасники отримують іменні сертифікати державного зразка.

Дводенний базовий курс навчання 
роботи зі системою дентальних 
імплантатів VITAPLANT

Індивідуальні практичні курси:
- з ортопедичної стоматології
- з хірургічної стоматології

Курс «Професійна гігієна 
порожнини рота та профілактика. 
Сучасний протокол» 



ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60  
info@ukrmed-dental.com

Дентальний рентген
MyRay RX DC (Cefla, Італія)
з генератором постійного струму 70 кВ,  
фокальна пляма 0,4 мм  
та бездротовим пультом керування

*Дентальний рентген + Радіовізіограф
Гарантія 2 роки

4500* €

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

Ціни індикативні станом на 01.02 і дійсні до 28.02.2018. Оплата у гривнях.

SURGIC PRO OPT LED
Фізіодиспенсер  

з кутовим наконечником 
X-SG 20L та підсвіткою

2900  $

ENDO-MATE TC2 
Безпровідний ендомотор  

з головкою  
MP-F16R

835  $

)  5 программ  
        для різних файлів 

)  Швидка зарядка  
        на протязі 90 хв.

Радіовізіограф MyRay Zen-X HD
25 LP/mm, вологозахисний  
корпус, пряме підключення USB  
до комп'ютера (без комп'ютера)



Борис Фрідзон
  Сертифікований зубний технік з 1997 року  (коледж «Хадасса», Єрусалим)
  Майстер-зубний технік з 2000 року (коледж «Хадасса», Єрусалим
 
Післядипломна спеціалізація: Ортопедична реабілітація геріатричних пацієнтів 
• Ортопедична реабілітація на імплантатах • Щелепно-лицьове протезування 
(онкологія, травматологія) • Дентальна металургія, матеріалознавство •  Управління 
та адміністрування медичних закладів (Університет Бар-Ілан, 1997) • Викладач – 
інструктор студентів стоматологів та зубних техніків • Робота в області нано-технології 
• Дослідження в області корозії дентальних сплавів • Розробник ортопедичних систем 
з ведучими імплантологічними виробниками R&D Medical Device • Лектор-консультант 
імплантологічних компаній • В 2000 році заснував міжнародний «Esthetic Education Center» 
• В 2004 році заснував приватний центр післядипломної освіти  
«ICD – Israeli Center of Continuing Education Center» 

17  
березня 2018

м. Львів

18 
березня 2018

м. Київ

«Особливості  протезування з опорою 
на імплантати  із застосуванням 
системи багатокомпонентного  
абатменту (Multi Unit)»

МАЙСТЕР-КЛАС 

  Реабілітація пацієнтів з ортопедичними 
конструкціями при вторинній адентії   
з опорою на імплантати.

  Біологічні функціональні змінення 
кісткової та м’якої тканини у пацієнтів  
з повною та частковою втратою зубів

  Наслідки застосування часткових 
протезів довготривалого терміну 
використання пацієнтами.

  Показання до застосування конструкцій 
з гвинтовою фіксацією відносно 
конвенціональних  видів ортопедичних 
конструкцій при повних та кінцевих 
дефектах. 

  Класифікація вибору ортопедичних 
конструкцій  виконаних методом  
гвинтової фіксації з опорою на 
імплантатах.

  Переваги використання MultiUnit
  Альтернатива 2Х4, 4Х4, 6Х6 MultiUnit
  Багатокомпонентні  структури MultiUnit
  Технологія  з’єднання платформ.
  Конструкція «Two connect» of MultiUnit.
  Критерії  вибору конструкцій з опорою 
на MultiUnit

  Покрокова методика планування 
використання прямих та кутових  
MultiUnit

  Клініко-лабораторні послідовні етапи. 
  Фантоми клінічного випадку з повним 
спектром ортопедичних компонентів  
та інструментів MultiUnit.

  Методика фіксації ортопедичних 
елементів MultiUnit.

  Методика фіксації ортопедичних 
конструкцій MultiUnit.

МАЙСТЕР-КЛАС: 

ТОВ «Компанія Дентек ЛТД»       
044-498-28-51    
093-930-44-55    
063-578-04-41

  Креативність та модульність системи.
  Варіанти вибору конструкцій  
з урахуванням деформації  нижньої  
щелепи «Double modular connection».

  Негайна імплантація на нижній 
щелепі при повній вторинній адентії 
та одномоментному навантаженні  
конструкціями з опорою на MultiUnit.

  Показання та переваги.
  Причини ускладнення ортопедичного 
лікування з використанням гвинтової 
фіксації.

  Відсутність планування? Некоректне 
виконання? Протипоказання. 

  Біомеханіка конструкцій на імплантатах 
із гвинтовим типом конструкцій.

  Планування оклюзії ортопедичних 
конструкцій з опорою на імплантати. 

  Лінгвалізація оклюзії.
  Критерії вибору матеріалу реставрації.
  Керамічні матеріали, композити, акріли,  
гібриди.  

  Клініко-лабораторні протоколи , 
етапність. 

  Наступний сервіс конструкцій з опорою 
на MultiUnit.

  Стандарти успіху, прогноз.

ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА:
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Уважаемые покупатели,
ООО «КАСКАД ДЕНТАЛ»  
ПЕРЕЕХАЛ!

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем посетить наш новый магазин по адресу: 
г. Киев, ул. Зоологическая, 1, оф. 5 (цокольный этаж)
График работы:  

пн.-пт. с 8:00 до 18:00 (066) 188-28-88, (050) 488-98-28

Будем рады видеть Вас  
по новому адресу:

г. Киев, ул. Ирпенская, 76
(в помещении Беличанского ТЦ 

рядом с отделением №335 «Новой Почты»)

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА!

+38 (044) 501-17-02
+38 (044) 501-17-06
+38 (050) 334-47-54

www.kaskad-dental.com.ua

Вас ждет широкий ассортимент 
стоматологической продукции, 
приветливый персонал  
и приятные скидки!

Акционная цена на имплантат  
с абатментом или CAD/CAM платформой

При покупке от 20 комплектов.
Оплата в гривнах по текущему курсу.

от 85 USD

Представитель в Украине
ООО ТПФ «Инфолайн» www.dentalinfo.kiev.ua



1-е ПОЛУГОДИЕ  
2018 года 

Звоните и регистрируйтесь!   
На мастер-классах количество мест ограничено!

Участники семинаров получат именные сертификаты. В стоимость обучения входят обеды и кофе-брейки.

Организатор:  
Учебный центр PearlStom     

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ОДЕССА

Условия участия, подробная информация и запись:
099-511-10-81, 097-940-40-39 

или на сайте www.pearl-stom.od.ua
Мы в социальных сетях /Pearlstom

 Хирургическая стоматология
Основы дентальной имплантации. 
Мастер-класс.
Сложные техники дентальной имплантации. 
Мастер-класс.

Ключевые подходы к  имплантации в условиях  
дефицита костного предложения.
Вертикальная аугментация альвеолярного гребня. 
Мастер-класс.

Синус-лифтинг. Практический семинар  
для хирургов-стоматологов. Мастер-класс.

24 
марта

25 
марта

19 
мая
20 
мая

5 
мая

Лектор:  
Бабов Е. Д. 
к.м.н., доцент, 
хирург-стоматолог 
высшей категории

Лектор:  
Каленчук В.В.  
хирург-стоматолог,  
гл. врач стомат. центра 
«Каленчук КЛИНИК»

 Конусно-лучевая компьютерная томография в стоматологии

КЛКТ и визуализация. Программы, функции, анализ, 
практическое применение.  
Начальный уровень. Мастер-класс.
КЛКТ и визуализация при различных патологиях.  
Применение КТ в различных направлениях  
стоматологии. Основной уровень. Мастер-класс.

3 
марта

4 
марта

Лектор: 
Гончаренко Е.В.  
к.м.н, магистр медицины, 
врач стоматолог, 
член IADMFR, EADMFR, 
AAOMFR

 Пародонтология

Пародонтологическая азбука от А.. до Я.  
Мастер-класс.

Периимплантит: профилактика, клиника, лечение. 
Мастер-класс.

Антимикробная терапия в стоматологии. 
Мастер-класс.

Фотодинамическая терапия в стоматологии:  
от теории к практике. Мастер-класс.

23-25 
марта

6 
мая

28 
апреля

26 
мая

Лектор:  
Чумакова Ю.Г. 
проф., д.м.н,  
Генеральный 
секретарь АВПУ

Лектор: Чумакова Ю.Г.   I ДЕНЬ. Диагностика, планирование и подготовка  
больных к хирургическому лечению заболеваний пародонта. Мастер-класс.

Лектор: Бабов Е.Д.  II ДЕНЬ. Лоскутные операции. Хирургические вмешатель-
ства при заболеваниях тканей пародонта. Мастер-класс.
Лектор: Марчук Е.А.  I ДЕНЬ. Взаимодействие ортодонта и хирурга-стома-
толога. Роль ортодонта: Выбор и реализация последовательности лечения. 
Мастер-класс.
Лектор: Бабов Е.Д.  II ДЕНЬ. Взаимодействие ортодонта и  
хирурга-стоматолога. Френикулотомия. Пластика преддверия полости рта.  
Ортодонтические имплантаты и минипластины. Пьезохирургия. Мастер-класс.

12 
мая

13 
мая

23 
июня

24 
июня

КОНФЕРЕНЦИИ 2 ДНЯ

 Курсы для начинающих ортодонтов

2 цикл. «VII step». Ретенционный период ведения пациентов  
при ортодонтическом лечении. Мастер-класс.

 Лектор: Приступ Е. В. 2 цикл. «V step». Лечение различных видов  
ортодонтических патологий. Ортодонтические пластины – различные  
съемные и не съемные аппараты.

1 цикл. «III step». Диагностика и лечение ортодонтических патологий. 
Дистальный и мезиальный прикус. Клиническая картина  
и механика лечения. Мастер-класс.

27-28 
апреля

12 
мая

18 
марта

1 цикл. «I step». От анатомии и биомеханики  
зубных рядов к конструкции брекет системы. 
Мастер-класс.
1 цикл. «II step». От первичной консультации  
к плану ортодонтического лечения.  
Диагностика. Мастер-класс.
2 цикл. «VI step». Диагностика и лечение ортодонтических патологий. Глубокий  
и открытый прикус. Клиническая картина и механика лечения. Мастер-класс.

10-11 
марта

30-31 
марта

21-22 
апреля

Лектор: 
Свинцицкий Б.В. 
стоматолог-ортодонт

Лектор: 
Марчук Е.А. 
к.м.н., стоматолог-
ортодонт, врач 
высшей категории

1 цикл. «IV step». Дуга как неотъемлемая  
часть брекет-системы. Мастер-класс.

20 
апреля

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ  
С МАСТЕР-КЛАССАМИ

 Курсы для ортодонтов
Все о лингвальных брекетах. 
Мастер-класс.

Ортодонтическое лечение II класса по Энглю.

 
Ортодонтические пластины - различные  
съемные и не съемные аппараты.

3 
марта

13 
мая

18 
марта

Лектор: 
Приступ Е. В.  
стоматолог-ортодонт

Лектор:  
Теперев О.О.  
стоматолог-
ортодонт, врач 
второй категории, 
член АОУ и EOS

 Ортопедия

Цифровой дизайн улыбки.  
Керамические реставрации. Мастер-класс.

Металлокерамика или безметалловая керамика. 
Мостовидные протезы. Планирование,  
особенности, выбор. Мастер-класс.

Металлокерамические  и керамические коронки.  
Курс для начинающих. Мастер-класс.16 

марта

17 
марта

20 
мая

Лектор: 
Туркив А.В.  
стоматолог-ортопед

Лектор: 
Бас А.А.  
к.м.н., доцент, 
стоматолог-ортопед 
высшей категории

 Височно-нижнечелюстной сустав
Клинические, рентгенологические, биохимические 
аспекты дисфункции ВНЧС. Аппаратное лечение, 
направленное на достижение  
суставного и окклюзионного равновесия. 

Устранение дисфункций височно-нижнечелюст-
ного сустава (ВНЧС). Кинезиология в стоматологии.
Мастер-класс.

31 
марта

28-29 
апреля

Лектор: 
Дахно Л.А.  
хирург-стоматолог, 
врач рентгенолог, 
член EADMFR

Лектор: 
Лысак С.В. 
прикладной 
кинезиолог, 
реабилитолог
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Пора купить физиодиспенсер!  
Всего 2350 ЕВРО, Япония,  
максимальная комплектация  

со светом и наконечником! Все включено!

(Япония) ГАРАНТИЯ 1 ГОД

+38 (044) 592-21-21 
+38 (050) 444-02-55
W W W . T S D E N T A L . C O M . U A

Эксклюзивный официальный представитель  
продукции Amann Girrbach в Украине

«Компания Дентек ЛТД» +38 (093) 675-30-90
+38 (044) 498-28-51

www.dentek.com.ua  |  dentek@i.ua

Надоело
постоянно дорабатывать
                           коронки и мосты?

Есть решение!
Воспользуйтесь уникальными технологиями AmannGirrbach...

...Вы и Ваши пациенты будете довольны!

Артикуляторы Artex
Простота. Надежность. Доступность.

Лицевая дуга Artex
       Гарантированная точность измерений.

Совершенная система
изготовления разборных

                                             моделей

Giroform





Организация пародонтологического 
приема в вашей клинике

Обучение стоматологов и гигиенистов

 � Организация PerioCenter в других городах и партнерство с клиниками.
 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.
 � Обучение и тесное сотрудничество с врачами-стоматологами вашей клиники.
 � Организация диспансерного наблюдения.

 � Обучение протоколам консервативного лечения заболеваний тканей пародонта  
(мастер-классы, стажировки на рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).
 � Помощь в организации диспансерного наблюдения.

Диагностика и лечение  
заболеваний тканей пародонта

 � Основная идея организации PerioCenter заключается в оказании услуг  
консервативного лечения заболеваний тканей пародонта.

 � В PerioCenter работают только врачи-пародонтологи и гигиенисты.
 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно  

для ведения пародонтологического приёма.
 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стоматологическими  

клиниками не противоречит единому плану лечения.
 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).

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

02095 г. Киев, 
ул. Срибнокильская, 20
м. Осокорки
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com




