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Розроблений спеціально 
для стоматології!

www.agneovo.com

детальніше на с. 18

(044) 501-12-31
(095) 627-33-27

www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

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

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

www.shop.satva.com.ua
office@satva.com.ua

с. 15

с. 13    "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Поверніться в літо!
Запрошуємо Вас відвідати 
навчальні курси з стоматологічної імплантації 
на Святій Землі Ізраїлю! 13-20 листопада, 2011

с. 9

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20

044-570-97-77

3D ДІАГНОСТИКА
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.



Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом) от 

    3.500  
             у.е.
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Компания Стоматсервис,  эксклюзивный 
представитель компании IONYX, Франция, 
представляет новое поколение 
эндомоторов и апекс-локаторов 

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ НАДЕЖНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 
И ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ 
КОРНЕВОГО КАНАЛА

эндомотор с встроенным 
апекс-локатором. 
12 программ

автономный апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в обращении

E n d y  6 2 0 0 

L o c a p e x  F i v e

ЦЕНА: 1300 у.е.*

ЦЕНА: 350 у.е.*
* 1 у.е. = 1 евро

* 1 у.е. = 1 евро



Вартість участі до 1 листопада - 1600 гривень
Вартість участі до 1 грудня - 2000 гривень

Вартість участі після 1 грудня - 2400 гривень 5
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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 піч для випалу всіх типів керамічних мас 
Faort-Platinum 128. 
Піч у відмінному стані, вакуумник в комплекті. 
Ціна 12000грн. Відправлю по Україні.
Тел. 099-344-82-91

Продам б/в піч PROGRET TERMODENT 04 з компресором.
Ціна  1000$.
Тел. 050-670-15-98

Піч б/в для пресування і випалу кераміки 
WHIP MIX Pro Press100 з помпою. 
Ціна 3550$
Тел. 050-334-76-12

Продам запчастини до наконечників і мікромоторів 
та ремкомплекти до них.
Тел. 067-506-35-94

Продаю б/в піч для кераміки: вакуумна, програмована 
"Faort platinum 128" плюс компресор, 
експлуатувалася дуже мало. 
Ціна 12 000 грн.
Тел. 063-952-10-02

Продам б/в воскотопки RENFERT HOTTY в хорошому стані 
без регулювання температури,
для роботи з воском RENFERT або аналогічним. 
Ціна 500 грн., Київ.
Тел. 095-271-11-22, Євген

ПРОДАМ ● Запчастини та комплектуючі

Продам муфельні пічки б/в 2 шт.
(Німеччина-Польща).
Тел. 067-989-85-09, Олександр

Терміново продам піч б/в VITA Vacumat-40Т 
в комплекті з вакуумною помпою, 
виробництва Німеччини.
Тел. 067-506-35-94

Продам б/в вакуумний міксер Renfert з двома колбами.
Тел. 063-372-90-41

Продаю ручний механічний прес, дві кювети 
і автоматичний нагрівач картриджів 
для виготовлення нейлонових протезів.
Тел. 067-917-96-81

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання

Піч б/в для випалу кераміки «ОПТИМА ЛЮКС», 
у відмінному стані. Ціна 1600 у.о. 
Тел. 067-784-45-11

Продам б/в радіовізіограф Vatech. 
Ціна 3600 євро.
Тел. 050-926-72-44

Продаються б/в стоматустановки 
«Хірадент 652 С1» , Еrgostar 90, «Хірано».
Тел. 050-261-10-46

Продам б/в болгарське стоматологічне гідравлічне крісло 
у робочому стані.
Ціна 220 $.
Тел. 050-630-43-28

Фотополімерна лампа BLUEDENT 3 (галогенна) 
у відмінному стані.
Ціна 800 грн.
Тел. 067-103-55-45, Дніпропетровськ.

Продам б/в зуботехнічну піч для кераміки 
SHUTZ-DENTAL EMPROS. 
Виробництво Німеччина. Ціна 12 000 грн.
Тел. 095-608-71-94

Продам б/в машинку для упаковки інструментів 
перед стерилізацією.
Тел. 097-118-57-89

Продам б/в стоматологічну установку Siemens + крісло.
Ціна договірна, м. Луцьк.
Тел. 050-901-06-90

Стоматологічна б/в установка KAVO-Systematic.  
У хорошому робочому стані - пустер, фотополімерна лампа, 
мікромотор, турбіна. Місто Львів.
Тел. 067-501-12-48

Продається б/в мобільна стоматологічна установка 
з компресором (США).
Тел. 050-383-14-71, м. Київ.

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання
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Продам стоматустановку «Дентсан», б/в. Ціна $ 900.
Тел. 067-209-45-46

Продам б/в кабінетний відбілювач Monitex, 
виробництва Кореї, в ідеальному стані. 
Працює з усіма відбілюючими системами.
Тел. 066-410-44-25

Продам установку «Performer 3» б/в, 
компресор, безтіньову лампу.
Тел. 067-530-03-15

Стоматологічна приставка б/в на підставці: турбіна, 
мікромотор, слиновідсмоктувач, пістолет вода-повітря, 
автономна вода.
Ціна 2500 грн., місто Харків
Тел. 098-592-56-22

Продам автоклав б/в Cominox SteriClave 18s, 
на 3 лотка з вакуумною помпою у відмінному стані.
Тел. 098-696-49-13

Продається стоматологічна установка б/в 
CHIRADENT 654 NE (11/2007).
Тел. 099-542-70-05

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання

стоматологічна установка FONA F3 
з верхньою подачею інструментів. 

Дата випуску 24.08.2008 р. 
Придбана у офіційного дилера. 
Установка знаходиться у Києві.
Ціна 2800 у. о., торг.

Конт. тел. 066-704-89-01, Наталія

ПРОДАЄТЬСЯ 

Продам «Panmed 5m» б/в, експлуатувався 1.5 року.
Загальний стан відмінний.
Тел. 099-525-31-39

Продам б/в стоматологічні установки 
у відмінному робочому стані:
ERGOSTAR-90; PRAKTIK-B; SD 868-B.
Тел. 067-278-66-70

ООО Дентал Депо Запорожье, г.Запорожье, ул. Южноукраинская 19/22 
тел.: 061-233-98-07, 061-270-08-88

Упаковка из 4 банок содержит 
20 полных гарнитуров.
Отдельно можно заказывать 
банки с жевательными или 
фронтальными зубами.

14
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Двухслойные акриловые зубы «АНИС»

BondBone™ - это новейший синтетиче-
ский остеопластический материал для 
аугментации кости, создание которого 
является крупным достижением в обла-
сти костной пластики в стоматологии.

Он состоит из физически модифициро-
ванного двухфазного сульфата кальция, 
прекрасно зарекомендовавшего себя и 
имеющего отличную биосовместимость, 
остеокондуктивность и биорезорбируе-
мость. Двухфазный сульфат кальция 
обладает быстрой отверждаемостью, а 
его физические свойства не зависят от 
присутствия крови или слюны.

BondBone™ можно смешивать с други-
ми гранулированными остеопластиче-
скими материалами для предотвраще-
ния миграции частиц в костном дефекте 
и создания композиционного аугмента-
ционного материала с превосходными 
характеристиками. 

Кроме того, он может быть использован в 
качестве резорбируемого барьера поверх 
других остеопластических материалов.

ООО "Компания Дентек ЛТД"
тел./факс: (044) 498-28-51, (063) 233-55-58 

e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

®

®
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Продається портативний дентальний рентген б/в, у повній 
комплектації, трубка "Toshiba". Використовувався 3 місяці, 
прекрасний стан. Ціна 1800 у.о., можливий торг.
Тел. 044-227-22-51

Рентгенозахисні б/в ширми, ставні, екрани, 
завіси для стоматології.
Тел. 066-144-15-00

Продам стоматустановку «Gnatus» 2005р., 
нижня подача, 2 виходи для турбіни, 
повітряний мікромотор, трьохфункціональний пістолет. 
Ціна - 8000 грн.
Тел.050-421-40-07, м. Запоріжжя.

Продам б/в набір для установки кофердаму, 
в комплекті пробійник, щипці для клампів, рамка, клампи.
Тел. 097-573-59-06

Продам б/в стоматологічний компресор DK-50Z. 
Компресор в дуже хорошому стані. 
Ціна 5500 грн.
Тел. 048-794-12-31

Стоматустановка ERGOSTAR S90 б/в, 6 інструментів, 
комплектується з двома мікромоторами Siemens + скелер.
Ціна $ 1900, Івано-Франківська обл., місто Коломия.
Тел. 063-322-05-75

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання

ЗДАМ В ОРЕНДУ КРІСЛО 
В СТОМАТОЛОГІЧНОМУ КАБІНЕТІ 

(м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4). 
Кабінет після ремонту, повністю укомплектований 

новим обладнанням: 
стоматустановка «Гнатус», стіл + стілець лікаря, 

панмед, автоклав. 
В наявності рентген-кабінет, ортопантомограф,

зуботехнічна лабораторія (всі види протезних робіт).

Тел.: 097-371-15-47, 044-295-58-88

Предлагает врачам-стоматологам, 
специализирующимся на работе с имплантатами:

ООО "Техно-Дент", Украина, Киев, ул. Братиславская 5
тел.: (044) 227-82-90, (067) 605-03-57
         (044) 227-62-90, (093) 911-62-34

www.techno-dent.kiev.ua

УДАЛЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ

ПРЕСС-КЕРАМИКА e.MAX 
IVOCLAR PROGRAMAT EP 3000

Приглашаем к сотрудничеству. Лаборатория принимает заказы на изго-
товление ортопедических конструкций любой сложности: безметаловая 
керамика, керамика на оксиде циркония, протезы на имплантатах, съёмное 
протезирование, протезы из термопластических материалов.

Искусство сделать улыбку свободной

11

Лучшие стоматологические установки 
из Поднебесной

НОВЫЕ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКОВ

ST-D303 ST-RYAN

03680, Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная, 44
тел.: +38 (044) 247-41-06/07,  Факс:+38 (044) 206-27-02
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

ST-D309

Новый 
светильник

Итальянские 
комплектующие

Датский 
подъемный 

механизм

LED монитор 
для снимков

Кожаная 
обивка
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Продаються дві б/в стоматологічні установки «Syncrus», 
виробництва «Gnatus» (Бразилія) у відмінному стані.
Ціна 2000 $. Торг доречний. Тел. 044-581-06-07

Лампа фотополімерна Woodpeker, б/в.
Ціна $ 105.
Тел. 044-383-18-66

Кнопковий турбінний наконечник WP & DX б/в. 
Зроблено на заводі в Китаї для ринку США.
Тел. 098-699-55-64

Продам б/в стоматологічну приставку "Росава-6" 
на підставці.
Ціна 1800 грн.
Тел. 097-657-58-72

Терміново продам стоматологічні установки, б/в.
Київ, Печерськ.
Тел. 050-559-88-00

Продам б/в стоматологічну установку з кріслом «Хірадент», 
вир-во Чехословаччина,  в хорошому робочому стані. 
Ціна 6000 грн.
Тел. 097-533-70-71

Продаю б/в «Панмед-1С». 
Ідеальний стан, ще на заводській гарантії. 
Скину 1000 грн. від  заводської ціни. 
Тел. 050-390-21-84
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В СТОМАТОЛОГІЧНУ КЛІНІКУ МІСТА 
АЛЧЕВСЬКА (ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ) 

ПОТРІБНІ ЛІКАРІ СТОМАТОЛОГИ 
ЗАГАЛЬНОГО ПРИЙОМУ 

Всі подробиці щодо умов роботи 
обговорюються на співбесіді!  

Тел. 095-432-42-25, Данило Йосипович

МАГАЗИН СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ООО “ЛитХромБулат”

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

litchrombulat@mail.ru

НивкиМ

грн.
1 планка –

от16,60
НОВЫЕ

ОТТЕНКИ!

НОВИНКА!

A 1.5
A 2.5
A 3.25

www.dentland.com.ua

т. 061-289-33-88
www.satva.com.ua

т. 0352-28-71-75
www.eld.com.ua

т. 03142-5-15-85
www.kmm.com.ua

т. 0652-24-80-24
www.galit.te.ua

т. 0352-43-47-38
www.premier-dental.com.ua

т. 032-297-63-65 13

На партнерських умовах потрібен стоматолог з досвідом 
роботи та клієнтурною базою. Місто Київ, Оболонь.
Тел. 066-264-07-89

ДІЛОВІ КОНТАКТИ

Здам в оренду робоче місце зубного техніка. Є ливарня. 
100 метрів від метро. Оплата - договірна.
Тел. 067-707-11-06

Пропоную діагностику та ремонт дентальних рентген-апаратів 
та візіографів. Працюємо з усіма моделями які пропонуються 
на ринку України.
Тел. 067-721-36-48, Андрій Миколайович.

Зубний технік шукає лікаря для спільної роботи. 
Пропоную виготовлення м/к незнімних конструкцій. 
Якість, естетику гарантую. Кераміка IPS InLine.
Досвід 16 років. Ціни середні по місту.
Тел. 096-202-92-97

Пропоную співробітництво - зубний технік з досвідом роботи 
від 3 років. Для роботи  по знімних, бюгельних, 
та м'яких протезах. Гарантую швидку і якісну роботу!
Тел. 063-195-03-19, Катерина.

Пропоную лікарям-стоматологам послуги зубного техніка 
з досвідом роботи. Короткі терміни,  висока якість, 
та доставка по Києву. 
Можлива співпраця з усіма регіонами.
Тел. 097-554-20-19

Продам б/в ливарню IZODENT-S на 380 V 
в чудовому стані, виробництво Чехія(Прага). 
Тел. 098-345-49-90

Лиття нейлонових протезів. 
Ливарня знаходиться в поліклініці 
при НМУ Богомольця на вул. Зоологічній. 
Кур'єрська доставка.
Тел. 063-236-26-31

Лабораторія в Києві на Лівому березі 
пропонує послуги з запресовки кераміки.
Тел. 044-227-62-90

ПОСЛУГИ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

ПОСЛУГИ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

СЕРВІС

У стоматклініку на Оболоні потрібен лікар-стоматолог 
і асистент лікаря стоматолога. 
Тел. 050-313-31-73

На роботу в зуботехнічну лабораторію 
потрібен гіпсовщик, підготовщик моделей.
Тел. 099-502-08-83

РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ ● Вакансії

Потрібен лікар-стоматолог (терапевт, ортопед) 
для роботи в стоматологічному кабінеті на вигідних умовах.
Тел. 056-320-03-95

У приватну стоматологічну клініку, станція метро "Дружби 
Народів", потрібен асистент лікаря-стоматолога з досвідом 
роботи.Тел. 099-407-92-50
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Інтерн шукає роботу асистентом стоматолога.
Тел. 096-825-40-54

- 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

ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль,  вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,
тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

TYW1
продуктивність 60/4 л/хв/Бар
ресивер 22 л

TINHERO 16L

FENG 22L

TANGOR 12L

TYW2
продуктивність 85/4 л/хв/Бар
ресивер 22 л

TYW2A
продуктивність 110/4 л/хв/Бар
ресивер 50 л

TYW4, TYW6
продуктивність 180/4 л/хв/Бар
ресивер 80 л
продуктивність 250/4 л/хв/Бар
ресивер 120 л

Сучасне стоматологічне обладнання 
(все, що необхідне для стоматологічного кабінету):
■ Стоматологічні установки, стоматологічні крісла "САТВА КОМБІ".
■ Пересувні і портативні стоматологічні установки, 
бормашини "САТВА КОМПАКТ", "САТВА ПОРТА", "САТВА Бус".
■ Скелери, фотополімеризаційні лампи, ендомотори, 
апекс-локатори, наконечники.
■ Стоматологічні компресори.
■ Стерилізаційне обладнання: автоклави класу В, N, 
дистилятори води, упаковочні машини.
■ Дентальне рентгенівське обладнання: рентгено-проявочні машини, 
візіографи.
■ Інтраоральні камери, важелі моніторів, монітори.

www.shop.satva.com.ua

office@satva.com.ua

900$

НАЙКРАЩА
ЦІНА
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Лікар-стоматолог. Диплом НМУ Богомольця в 2001 році.
Спеціалізація стоматологія ортопедична і терапевтична, 
2002р. Постійна практика з 2002 року. Тел. 066-724-44-17

РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ ● Резюме

Здаю в Києві стоматкабінет, позмінно. 
Поруч з метро Дружба Народів. 
Недорого.
Тел.068-251-88-33, Світлана.

ЗДАМ В ОРЕНДУ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ 

(м. Київ біля ст. метро Лук’янівська) 

площею 18 кв. м. Кабінет повністю готовий до роботи, 
обладнаний устаткуванням 

переважно чешського виробництва.

098-089-77-33

В стоматологічну клініку потрібен стоматолог-терапевт 
з досвідом роботи не менше 5 років. 
Робота на своїх матеріалах 50/50. м. Харків.
Тел. 050-834-39-28; 057-756-77-48

Стоматологічному кабінету, міста Мена, 
потрібен лікар стоматолог-терапевт, 
на вигідних партнерських умовах. 
Хороший заробіток гарантований.
Тел. 046-44-2-12-10

У зв'язку з розширенням шукаємо в ліцензовану 
лабораторію кераміста на постійній основі, своя ливарня, 
працевлаштування при необхідності. 
Можна з невеликим досвідом.
Тел. 097-642-32-93, Ірина Петрівна.

У приватний стоматкабінет потрібен 
лікар стоматолог загального прийому у місті Києві, 
(метро Академмістечко).
Тел. 050-311-73-50

Стоматологічному кабінету потрібен асистент з 
функціональними обов'язками медсестри, освіта середня 
медична, досвід роботи не менше 3-х років.
Тел. 098-655-16-63, Віталій Павлович.

РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ ● Вакансії

РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ ● Вакансії

Оренда стоматологічного крісла в клініці, в діючій клініці. 
Позмінно.  Печерськ, станція метро "Дружби  Народів".  
Тел. 044-587-60-19

Здам в оренду стоматологічне крісло 
на Поштовій площі (м. Київ).
В клініці є рентген-установка.
Тел. 050-994-21-12, 044-599-45-36

Здам в оренду стоматкабінет, місто Київ 
( пр-т Перемоги 98/2) позмінно, погодинно.
Тел. 067-209-45-46

Здам в оренду стоматологічний кабінет позмінно або кабінет  
повністю. Стоматологія на проспекті Героїв Сталінграду в 
Оболонському районі м. Києва.     
Тел. 066-264-07-89

Здам в оренду (місто Київ), стоматологічне крісло 
в стоматкабінеті на Татарці, позмінно.
Тел. 098-655-16-63, Віталій Павлович.

ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК/КАБІНЕТІВ
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Здам в оренду стоматкабінет в місті Бровари. Кабінет 
знаходиться в центрі міста. В наявності стоматустановка 
GNATUS (два пневмовиходи, електромотор, вбудована ф/п 
лампа, пустер), меблі. Кабінет після ремонту. Ціна договірна. 
Тел. 067-445-43-16

Здаю в оренду стоматологічні кабінети в діючих клініках:
Правий берег - метро Берестейська;
Лівий берег - вул. А. Ахматової.
Тел. 067-243-57-57, Роман.

Здам в оренду стоматологічний кабінет, який знаходиться 
за 200м від станції метро Дорогожичі. Ремонт, нове 
обладнання, наявність рентген-апарату. Можливе офіційне 
працевлаштування.  Вартість зміни 250 грн. Тел. 063-272-88-84

Здам в оренду крісло в діючій клініці в місті Києві 
(площа Космонавтів).  Зміна - 250 грн.  
Тел. 097-387-88-11, Олексій Григорович.

По всем организационным вопросам 
обращаться 

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

E-mail: brovera@mail.ru

Закончил "Московский Государственный Институт Стали и 
Сплавов" по специальности "физика металлов". 

Получил второе высшее образование в Техническом 
университете Claustahl (Германия) по специальности 
"материаловедение" (материалы медицинского назначения). 

Дипломированный специалист в области электроискровой 
эрозии и CAD/CAM - технологий в стоматологии. 

Автор статей, лекционных курсов и семинаров: "Диоксид 
циркония и CAD/CAM - технологии" и "Использование 
метода электроискровой эрозии SAE" в ортопедической 
стоматологии.

Семинар предназначен для стоматологов и зубных 
техников, приступающих (или намеревающихся 
приступить) к работе с оксидом циркония, а также 
широкому кругу профессионалов. 
Семинар позволяет получить необходимую базу 
знаний для осмысленного применения и разумных 
рекомендаций (продаж) пациенту.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:
 Обобщение зарубежного и собственного 
опыта, последних методик и перспектив развития 
зуботехнического производства для практической 
работы докторов-ортопедов и зубных техников 
при протезировании на основе диоксида 
циркония;

 Обзор свойств диоксида циркония как 
материала для безметалловых реставраций. 
Использование диоксида циркония 
при протезировании на имплантатах 
(индивидуальные абатменты, балочные 
конструкций и т.п.);

 Основные технологические этапы при 
работе с диоксидом циркония: особенности 
препарирования, требования к изготовлению 
моделей, фрезерование, обработка и т.д.

ОКСИД ЦИРКОНИЯ И CAD/CAM – 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРИИ 
И КАБИНЕТЕ СТОМАТОЛОГА

16 декабря 2011, г. Киев

Обязательна предоплата.
Приглашаем принять участие в нашем форуме 

на сайте: www.stomatforum.com
По организационным вопросам просим Вас 

обращаться в представительство IDG в Украине. 
тел.: 044-353-15-46, 044-242-83-49, 098-34-39-599 

e-mail: info.mdplus@gmail.com

Лектор:  Яков Оранский

Продам працюючу 4 роки стоматклініку в м. Харкові: 
68 кв.м.,  три кабінети (3 крісла). 
Є всі дозвільні документи в т.ч. на рентген. 
Окремий вхід з рекламою, що світиться. Ціна договірна.  
Тел. 095-182-36-33

Куплю б/в стоматобладнання з перших рук: стоматустановки, 
компресори на 3-4 установки, помпи без сепараторів 
на 2-3 установкию Обладнання не старіше 2008 року. 
Китай не пропонувати.
Тел. 066-291-37-58

Куплю світильник безтіньовий, одно рефлекторний, типу П-6.  
Тел.: 050-400-04-60; 067-573-82-87

Продам працюючу 14 років стоматологічну клініку в 
місті Боярка. Нежитловий фонд, 145 м. кв., три кабінети, 
зуботехнічна лабораторія, рентген, тощо.
Тел. 067-587-04-18

Куплю стоматологічне обладнання б/у (Японія, Італія): 
автоклав, рентген. Розгляну всі пропозиції.  
Тел. 066-126-30-02, місто Донецьк.

Діюча стоматологія  купить візіограф на умовах лізингу.
Тел. 066-264-07-89

ПРОДАМ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

КУПЛЮ ● Стоматологічне обладнання

ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК/КАБІНЕТІВ

17



Вернитесь в лето!
Предлагаем Вам провести семь незабываемых 

дней на Святой Земле Израиля! 13 - 20 ноября 2011.
● 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 завода и офиса Alpha-Bio Tec. 

● В программу поездки также включены перелет, проживание в лучших отелях на побережье Средиземного моря, питание, 
торжественный банкет, экскурсии по христианским святыням Иерусалима, к Мертвому морю, водопадам Давида и др.

Д-р. Илья Фридман

Тема доклада: 
Физиология остеоинтегра-

ции. Значение макро- микро-
механических параметров 

имплантов для обеспечения 
возникновения и сохранения 

прямой связи с периим-
плантной костью. 
14 ноября 2011 г.

● Хирург-имплантолог, консуль-
тант, главный врач «Немецкого 
Стоматологического Центра» (Мо-
сква) ● Официальный представи-
тель 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.

Д-р. Офир Фромович, D.M.D.

Тема доклада: 
Современные тенденции в 

области стоматологической 
имплантации. Клиничексое 

применение разработок 
Alpha-Bio Tec. 

16 ноября 2011 г.

● 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.

Д-р Евгений Шапинко

Тема доклада: 
Ортодонтия на службе врача-
имплантолога - роскошь или 

вынужденная необходимость? 
Улучшение прогноза импланта-
ции и протезирования с помо-
щью современной ортодонтии.

16 ноября 2011 г.

● Выпускник факультета стоматологии 
Тель-Авивского университета ● С 1995 
года ассистент кафедры протезиро-
вания факультета стоматологии Тель-
Авивского университета, сотрудник 
лаборатории точных измерений при 
кафедрах протезирования и орто-
донтии. ● 1999-2001 г.- клинический 
инструктор студентов 5-го курса на 
кафедре протезирования. ● 2001-2004 
– специализация при международной 
программе по ортодонтии стоматфа-
культета Тель-Авивского университета. 
● Дипломированный специалист по 
ортодонтии. ● Член Израильской орто-
донтической ассоциации. ● В настоящее 
время работает на кафедре ортодонтии 
Тель-Авивского университета и военно-
го госпиталя Тель-Ха-Шомер.

Д-р. Анна Парицки

Тема доклада: 
Методики работы с 

мягкими тканями в области 
имплантации. Проблемы 
и способы их решения. 
(в этот день посещение 

завода и офиса Alpha-Bio Tec.)

15 ноября 2011 г.

● 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.

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

По вопросам участия обращайтесь к организаторам:
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Украина, 03039 г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, 259-79-89, 259-87-67

www.dentalinfo.kiev.ua
E-mail: ifl@voliacable.com

ООО ТПФ «Инфолайн» Эксклюзивный дистрибьютор в Украине
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WOODPECKER  (КИТАЙ)

ПП «ДЕНТАЛЮКС», 61204, м. Харків, пр. Л. Свободи, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, www.dentalux.ua, www.dlux.bizwww.dlux.biz

LED.B 
Автономна фотополімерна лампа Woodpecker

• Бездротова.
• Тимчасові режими 5,10,15,20 сек.
• Акумулятор 430 циклів по 10сек.
• Потужність - 850-1000 мВт/см2.
• Стабільна потужність світіння навіть при 
низькому заряді акумулятора.
• Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.

LED.D 
Фотополімерна лампа Woodpecker

• Можливість роботи від мережі.
• Звичайний, м’який старт, імпульсний режими роботи.
• Запам’ятовування налаштувань.
• Акумулятор 200 циклів по 10сек.
• Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.
• Можливість роботи без акумулятора.

LED.C 
Автономна фотополімерна лампа Woodpecker

• Бездротова.
• Тимчасові режими 5,10,15,20 сек.
• Акумулятор 430 циклів по 10сек.
• Потужність - 850-1000 мВт/см2.
• Стабільна потужність світіння навіть при 
низькому заряді акумулятора.
• Мала втрата заряду при тривалому режимі очікування.
• Два акумулятори в комплекті (заводська опція).

UDS-N3 
Вбудований ультразвуковий скалер Woodpecker

• Знімний автоклавуємий наконечник. 
• Режим скалінга. 
• Режим ендо.
• 6 насадок в комплекті. 
• 4 файли в комплекті.

UDS-E
Автономний ультразвуковий скалер Woodpecker

• Знімний автоклавуємий наконечник.
• Режим скалінга. 
• Режим ендо, режим періо.
• Подвійний режим подачі води. 
• 8 насадок в комплекті.
• 4 файли в комплекті.
• Можливість роботи з розчинами 
і суспензіями за технологією «VECTOR».

UDS-L 
Автономний ультразвуковий скалер Woodpecker

• Знімний автоклавуємий наконечник.
• Режим скалінга.
• Режим ендо.
• 6 насадок в комплекті.
• 4 файли в комплекті.
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Интернет-портал  Navistom.net рад предложить 
своим пользователям новый функциональный 
раздел "Объявления", которым смогут пользо-
ваться как зарегистрированные так и незареги-
стрированные пользователи ресурса. 

Если Вы хотите или ищите возможность продать 
или купить б/у стоматоборудование, сдать или 
взять в аренду стоматклинику, найти работу в 
стоматологии или подобрать персонал, ознако-
миться с предлагаемыми услугами для стомат-
клиник или предложить собственные услуги из 
области стоматологии, разместить акцию или 
узнать о спецпредложениях торговых компаний, 
посетить интересный семинар или сообщить по-
сетителям сайта о планируемых образователь-
ных мероприятиях по стоматологии, то этот раз-
дел создан именно для Вас.

Для удобства пользователей раздел объявлений 
состоит из двух частей. Первая часть – это воз-
можность добавления бесплатного объявления в 
соответствующую категорию рубрикатора, при-
чем без предварительной регистрации на сайте.

Для того, чтобы разместить своё объявление на 
сайте нужно нажать на оранжевую кнопку "До-
бавить объявление".

После нажатия на кнопку "Добавить объявле-
ние", незарегистрированному пользователю бу-
дут предложены поля для заполнения всех необ-
ходимых данных и непосредственно объявления. 
Максимальный срок размещения объявления на 
сайте Navistom.net для незарегистрированных 
пользователей составляет 45 дней. После нажа-
тия на кнопку "Сохранить" на  указанный Вами 
в объявлении почтовый ящик будет отправлено 
служебное сообщение со ссылкой для актива-
ции объявления на сайте. Обязательно сохрани-
те служебное сообщение на своей электронной    

почте, так как с его помощью, незарегистрирован-
ные пользователи, осуществляют управление раз-
мещённым объявлением (редактирование текста, 
изменение цены предложения, смена фото и ви-
део, удаление и скрытие объявления на сайте).

Зарегистрированные и незарегистрирован-
ные пользователи текст объявления могут 
сопроводить фотографией, с возможностью 
вставки, как в тексте, так и в виде создания 
мини-фотогалереи, а также добавить видеома-
териалы с видеоресурсов (YouTube и др.), вста-
вив код видео в соответствующее поле. 

За 3 дня до окончания срока действия опублико-
ванного объявления Вы получите служебное уве-
домление от администратора интернет-портала 
Navistom.net. При необходимости пролонгации 
срока действия объявления, зарегистрирован-
ные пользователи делают это прямо из своего 
персонального кабинета, не зарегистрирован-
ные – зайдя по служебной ссылке, присланной 
на электронную почту при первоначальном раз-
мещении объявления.

Если в течении 3 дней после уведомления об 
окончании срока действия объявления со сто-
роны пользователя какие-либо корректировки 
не вносятся, то объявление будет удалено ав-
томатически.

Вторая функциональная часть раздела объ-
явлений - это поиск интересующей Вас ин-
формации. При поиске объявлений Вы можете 
выбирать желаемую страну и регион, делать 
выборку по разделам и меткам. Внутренняя 
страница объявления предоставит полную ин-
формацию о нём (текст объявления, стоимость 
предложения, фото, видео, актуальность пред-
ложения). Здесь же Вы найдёте контакты того, 
кто его разместил. 

РАЗМЕЩАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

не нужно вводить контактные данные (имя и E-mail), 
так как они заполняются автоматически.

не нужно заполнять CAPTCHA (проверочный код).

срок действия объявления в 2 раза больше по сравнению 
с незарегистрированными пользователями, и составляет 90 дней.

объявление появляется на портале сразу же после добавления.

редактировать объявление можно прямо в своем персональном 
кабинете на портале Navistom.net, а не по индивидуальной 
ссылке которая приходит на электронную почту, как в случае с 
незарегистрированными пользователями.

Зарегистрированные посетители портала NaviStom.net
имеют ряд преимуществ при добавлении объявлений: 



188 
грн

720 
грн

120 
грн

Оформіть передплату на комплект з 5 журналів на 2012 рік
та виграйте один з подарунків

3книги
«Эндодонтия 
подросткового и 
взрослого возраста» 

М. Бараньска-Гаховска. —      
Львов: Галдент, 2011. —
496 с., 538 илл. 

540 
грн

А також
     всім 
передплатникам 
гарантована 
10% знижка 
на книги 
     видавництва 
               «ГалДент»

Правила участі в акції:
1. Передплатіть комплект журналів на 2012 рік через редакцію, 
    інтернет-магазин або Укрпошту до 31.01.2012.
2. У разі передплати журналів через Укрпошту надішліть копії платіжного 
    бланку та чеку про оплату за адресою: 
    видавництво «ГалДент», вул. Пасічна, 36, Львів, 79038 до 10.02.2012 р.
3.Власників подарунків буде визначено у лютому 2012 року жеребкуванням
    (список переможців буде опублікований у журналах «Новини стоматології»  
    та «Імплантологія Пародонтологія Остеологія» №1/2012). 
     Правила отримання подарунків будуть опубліковані разом зі списком  пере
      можців. Додаткова інформація щодо акції за тел. 032 271 22 72, 032 271 20 22

120 
грн

140 
грн

ТзОВ "ГалДент"
вул. Пасічна, 36, м.Львів, 79038, Україна,
тел./факс: 032 251 20 39; 032 251 21 51;
info@galdent.com.ua, www.galdent.com.ua

3безкоштовні участі
у 1-му Українському міжнарод-
ному симпозіумі Квінтесенції  
«Пародонтологія та відновна
 стоматологія»

27-29 вересня 
2012 року, Київ 

350% знижки на участь
у 1-му Українському міжнарод-
ному симпозіумі Квінтесенції  
«Пародонтологія та відновна
 стоматологія»

27-29 вересня 
2012 року, Київ 

350% знижки на книги
«Эндодонтия подросткового и 
взрослого возраста»  та
«Пародонтально-
имплантологическая
 пластическая хирургия»

3 570 
грн

книги
«Пародонтально-
имплантологическая 
пластическая хирургия»

М. Петруска, Я. Петруски. —
Львов: ГалДент, 2011. —
252 с., 700 илл. 

              Загальна 
             вартість 
  передплати 
 комплекту
 журналів

1288 
грн

При передплаті лише журналу «Новини стоматології» або 
«Імплантологія Пародонтологія Остеологія» на 2012 рік розігруватимуться 

WWW.DENTIST.UA
КОНСУЛЬТАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ 

ONLINE
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ЖУРНАЛ «СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ»  ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМУВАТИ:
м. Дніпропетровськ
КММ МЕДТЕХНІКА-2 пр-т Кірова, 44-Д, тел. 056-371-13-93

м. Кривий Ріг
КММ МЕДТЕХНІКА-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя

КММ МЕДТЕХНІКА-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

ДЕНТАЛ ДЕПО вул. Южноукраїнська 19/22, тел. 0612-33-98-07

м. Луцьк
КММ МЕДТЕХНІКА-11 вул. Сагайдачного, 1, тел. 0332-75-18-99

м. Івано-Франківськ
КММ МЕДТЕХНІКА-15 вул. Бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. Київ
БІОДЕНТ вул. Дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
ДЕНТЕК вул. Анрі Барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІНФОЛАЙН пр-т. 40-річчя Жовтня, 46-А, тел. 044-501-12-31
ЛИТХРОМБУЛАТ вул. Туполєва, 4-Б, тел. 044-503-33-24
МЕДМАРКЕТ СЕРВІС вул. Машинобудівна, 44, тел. 044-247-41-06
СТОМАТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18А, тел. 044-278-41-10
ТЦ МЕДТЕХНІКА-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
КЛІНІКА ФОРУМ вул. Антонова, 4, тел. 044-242-83-49

м. Кіровоград
КММ МЕДТЕХНІКА-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

м. Херсон
КММ МЕДТЕХНІКА-4 вул. Жовтневої Революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. Харків
ДЕНТ ПРО вул. Кооперативна, 15 (вхід з двору), тел. 057-714-07-13
ДЕНТАЛ ТЕХНІКА 2-й Волгоградський в'їзд, 6, оф. 411, тел. 057-719-41-27
КММ МЕДТЕХНІКА-10 вул. Плеханівська, 40, тел. 057-732-81-10
ПП ДЕНТАЛЮКС пр. Л. Свободи, 34, к. 148, тел./факс: 057-337-74-40

м. Чернівці
КММ МЕДТЕХНІКА-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. Сімферополь 
КММ МЕДТЕХНІКА-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. Тернопіль
САТВА вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел. 0352-043-30-25

м. Одеса 
КММ МЕДТЕХНІКА-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07

м. Мелітополь
КММ МЕДТЕХНІКА-5 вул. Байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. Севастополь
КММ МЕДТЕХНІКА-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. Миколаїв
КММ МЕДТЕХНІКА-12 пр-т Леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. Полтава
КММ МЕДТЕХНІКА-16 вул. Фрунзе, 66, тел. 0532-61-52-23

Р Е Д А К Ц І Й Н А  П О Л І Т И К А :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

даючи згоду на публікацію в журналі 
«Стоматологічні оголошення»

«Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. 
Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович. 
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 21.10.2011. 
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. 

*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.

2500 у.е.*

2300 у.е.*

ООО «МикроДиамантПлюс»
г. Луганск, ул. Ломоносова, 73
г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 4Б
г. Днепропетровск, пер. Шевченко, 4
тел.: +380 44 3531576, +380 44 2428349, 
e-mail: info.mdplus@gmail.com

НУЖНО ПРОСТО 

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 

ЧТО МЫ ЛУЧШИЕ –

Технология панорамного сенсора позволяет увидеть в фокусе любой отдельно взятый 
участок изображения, даже если условия съемки не были соблюдены. Неправильное 
положение пациента и специфические анатомические особенности теперь не влияют на 
диагностику. За счет многослойности кадра и последующей обработки изображения, 
теперь нет необходимости делать повторные снимки.

█      Высокоинформативное изображение панорамного                                 
        снимка, полученное благодаря сенсору CdTe.

█      Низкая радиационная нагрузка.

█      Простой и эргономичный дизайн.

█      Возможность последующей установки цефалостата                                       
         и апгрейд до 3D-томографа (один диагностический датчик).

█      Калибровка мягких тканей.

ДАТЧИК РАЗМЕРОМ 13 x 13 см 

ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ: 10 - 40 с.
(даже при наличии металла во рту)

ТОЛЩИНА СРЕЗА: 0,16 мм 

ВРЕМЯ СКАНИРОВАНИЯ: 16-19 с.




