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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

█ ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ █ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ ЗУБНІ ПАСТИ

ЗАСОБИ ДЛЯ КЛІНІЧНОГО ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ

ЗАСОБИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО КАМЕНЮ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

СЕНСІСТАБ

КАРІЄС ІНДИКАТОР

КАРІЄС ІНДИКАТОР» (ГЕЛЕВА ФОРМА)

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Примітки: 

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Засіб для пониження чутливості  дентину.

Засіб для виявлення ураженого карієсом дентину

Засіб для виявлення ураженого карієсом дентину.

                                             Підвищена чутливість дентину в пришийковій області. Перед постановкою тимчасових 
коронок. Після профілактичного чищення зубів. В процесі та після відбілювання зубів. Пародонтальна хірургія.

Карієс індикатор дозволяє легко відрізнити уражений карієсом і демінералізований шар дентину шляхом зафарбову-
вання в яскраво червоний колір зовнішніх шарів каріозного дентину. Не фарбує нормальний дентин і здорову емаль.

Карієс індикатор дозволяє легко відрізнити уражений карієсом і демінералізований шар дентину шляхом зафарбову-
вання в яскраво червоний колір зовнішніх шарів каріозного дентину. Не фарбує нормальний дентин і здорову емаль.

Не токсичний, не знебарвлює зуби. Легко наноситься та є біологічно сумісним з м’якими тканинами.

ДІПЛЕН-ДЕНТА Ф

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для 
зняття чутливості твердих тканин зуба до дії  тем-
пературних, механічних і хімічних подразників, 
профілактики карієсу, для лікування хвороб ясен і 
слизової порожнини рота.

0,01-0,03 мг натрія фтористого та 0,01-0,03 мг хлоргек-
седину біглюконату на 1 кв.см

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виділення 
лікарських компонентів продовжуєтья протягом 6-8 годин. 
Терапевтичний ефект досягається швидко. Плівки м’які, 
тонкі, прозорі – клеяться надійно без допоміжних засобів до 
м’яких, твердих, опікових поверхонь порожнини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: 8 (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

засоби 
професійної 

гігієни ротової 
порожнини - 

препарати для 
зняття чутливості 

зубів

FLUOR PROTECTOR

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Захисний лак для зняття чутливості і профілактики  
карієсу, що містить фтор.

Переваги: Максимальний захисний ефект при кон-
центрації фтору 0,1%. Довготривалий захист, при-
близно на 6 місяців. Безбарвний лак. Чудова адгезія. 
Простота застосування. Можна використовувати у 
всіх вікових групах.

Призначення:

Примітки:
засоби 

професійної 
гігієни ротової 
порожнини - 

препарати для 
зняття чутливості 

зубів

BLEACH´N SMILE 

Нейтральний рівень рН.
Неінвазивна естетична корекція.
Моментальний результат.
Ефективне і швидке відбілювання в кабінеті.
Замішаний з каталізатором, але невикористаний гель придатний до вживання протягом 24 годин при зберіганні в 
холодильнику.

Відбілююча система Bleach’nSmile (Schutz Dental Group) на основі Н2О2 - препарат, що складається з двох компонен-
тів. Це захисний полімерний матеріал в шприцах, отвердіваючий від світла (мал. 5), і безпосередньо сам відбілюючий 
гель (мал. 8), який після змішування з каталізатором має нейтральне рН, що зменшує ризик появи чутливості після 
процедури. Щоб препарат зберіг свої властивості, його треба зберігати в прохолодному місці. Однієї порції вистачає 
для обробки верхніх і нижніх зубів одного пацієнта. Геля буде достатньо і на повторне нанесення.

Система професійного відбілювання зубів.
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

SCHUTZ DENTAL GROUP
Німеччина

Засоби професійної 
гігієни ротової по-

рожнини 
Засоби для клінічно-

го відбілювання

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

СКАЛІНГ
Призначення:

Склад і властивості: 

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Гель для видалення зубного каменю з зубів, уражених пародонтозом; 
розчинення зелених каменів.

Видаляючі компоненти, йодиди, стабілізатор, наповнювач, гелеутворювач.
Пом’якшує  вапняний камінь, розчиняючи його.
До складу геля входять фарбувальні компоненти, які тимчасово фарбують як живу, 
так і  некротизовану тканину, виявляючи тріщини, які важко виявити іншим способом.

засоби професійної гігієни 
ротової порожнини - засоби 

для видалення зубного 
каменю

Зубна паста комплексної дії. Знижує запалення ясен в чотири рази, зміцнює ясна та зуби, зменшує розвиток 
бактерій, які впливають на зміну кислотно-лужного балансу в ротовій порожнині.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Disodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Sodium Saccharin, Sodium 
Fluoride, Carbomer, Triclosan, CI 77891, Glycerin, Limonene, CI 74260, Quercus Robur Extract.

Склад:

Вже через 7 днів покращує стан зубів та ротової порожнини за 7 основними ознаками, що можуть вказувати на 
нездоров’я зубів: карієс, зубний камінь, бактеріальний наліт, проблеми з яснами, темний наліт, карієс оголених коре-
нів зубів, несвіжий подих. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

В тубах - 100 мл, 50 мл.

Примітки: 

Форма випуску: 

COMPLETE 7 + КОРА ДУБА

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

Зубна паста комплексної дії. Надає комплексний догляд за яснами (зміцнення, стимуляція кровообігу,
заспокійливий та освіжаючий ефект). Використання пасти зменшує розвиток бактерій, які впливають на
зміну кислотно-лужного балансу в ротовій порожнині.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Disodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Sodium Saccharin, Sodium 
Fluoride, Carbomer, Triclosan, CI 77891, Glycerin, Limonene, CI 74260,  Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Chamomilla 
Recutita, Melissa Officinalis, Rosmarinus Officinalis, Salvia Officinalis.

Склад:

В тубах - 150 мл, 100 мл, 50 мл.

Вже через 7 днів покращує стан зубів та ротової порожнини за 7 основними ознаками, що можуть вказувати на 
нездоров’я зубів: карієс, зубний камінь, бактеріальний наліт, проблеми з яснами, темний наліт, карієс оголених коре-
нів зубів, несвіжий подих. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Форма випуску: 

Примітки: 

COMPLETE 7 + ТРАВИ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

В тубах - 100 мл.
Форма випуску: 

Зубна паста комплексної дії. Допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс  в ротовій порожнині.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Disodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Sodium Saccharin, Sodium 
Fluoride, Carbomer, Triclosan, CI 77891, Glycerin, Limonene, CI 74260, CI 74160.

Склад:

Вже через 7 днів покращує стан зубів та ротової порожнини за 7 основними ознаками, що можуть вказувати на 
нездоров’я зубів: карієс, зубний камінь, бактеріальний наліт, проблеми з яснами, темний наліт, карієс оголених коре-
нів зубів, несвіжий подих. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

COMPLETE 7 НІЖНА М’ЯТА

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

В тубах - 100 мл, 50 мл .
Форма випуску: 

Зубна паста комплексної дії. Допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс  в ротовій порожнині.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Disodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Sodium Saccharin, Sodium 
Fluoride, Carbomer, Triclosan, CI 77891, Glycerin, Limonene, CI 74260, CI 74160.

Склад:

Вже через 7 днів покращує стан зубів та ротової порожнини за 7 основними ознаками, що можуть вказувати на 
нездоров’я зубів: карієс, зубний камінь, бактеріальний наліт, проблеми з яснами, темний наліт, карієс оголених коре-
нів зубів, несвіжий подих. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

COMPLETE 7 ЕКСТРА СВІЖІСТЬ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

В тубах - 100 мл, 50 мл .
Форма випуску: 

Зубна паста комплексної дії.
Має ефект м’якого відбілювання, одночасно підтримуючи кислотно-лужний баланс  у ротовій порожнині.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Disodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Camauba Wax,  Xanthan Gum, Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, Triclosan, CI 77891, Limonene, CI 42090.

Склад:

Вже через 7 днів покращує стан зубів та ротової порожнини за 7 основними ознаками, що можуть вказувати на 
нездоров’я зубів: карієс, зубний камінь, бактеріальний наліт, проблеми з яснами, темний наліт, карієс оголених коре-
нів зубів, несвіжий подих. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

COMPLETE 7 + ВІДБІЛЮВАННЯ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

COMPLETE 7 НІЧЬ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

Зубна паста комплексної дії. Допомогає підтримувати кислотно-лужний баланс в ротовій порожнині.
Допомагає насиченню зубів мінералами та збереженню зубів та ясен протягом ночі. 

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Disodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Camabua Wax,  Xanthan Gum, Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, Triclosan, Camauba Wax, Eugenol, Glycerin, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Linalool, 
CI 77891, Limonene, CI 74160.

Склад:

Вже через 7 днів покращує стан зубів та ротової порожнини за 7 основними ознаками, що можуть вказувати на 
нездоров’я зубів: карієс, зубний камінь, бактеріальний наліт, проблеми з яснами, темний наліт, карієс оголених коре-
нів зубів, несвіжий подих. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 
В тубах - 100 мл.
Форма випуску: 

3D WHITE

Забезпечує ефект тримірного відбілювання. Допомагає відновити природну білизну зубів вже за 14 днів.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, 
Cellulose Gum, CI 77891, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Carbomer, Trisodium Phosphate, Limonene, CI 74160.

Склад:

Допомагає відновити природну білизну зубів вже за 14 днів, зробити зуби сяючими, запобігає карієсу,
видаляє зубний наліт. Виготовлено в Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

Ефективна технологія лагідного тримірного відбілювання.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, 
Cellulose Gum, CI 77891, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Carbomer, Trisodium Phosphate, Glycerin, Copemicia Cerifera 
(Camauba) Wax,  Limonene, CI 74260, CI77492.

Склад:

Допомагає відновити природну білизну зубів, зробити зуби сяючими, запобігти карієсу, видалити зубний наліт.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

3D WHITE MEDIC DELICATE

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

Забезпечує ефект тримірного відбілювання.
Допомагає відновити природну білизну зубів вже за 14 днів. Освіжає подих.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, 
Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Carbomer, Trisodium Phosphate, Glycerin, Copemicia Cerifera (Camauba) 
Wax,  Limonene, CI 74160, CI77891.

Склад:

Допомагає відновити природну білизну зубів вже за 14 днів, зробить зуби сяючими, запобігає карієсу, видаляє зубний 
наліт, освіжає подих. Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

3D WHITE АРКТИЧНА СВІЖІСТЬ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

КАЛЬЦИ-СТАТ СВІЖА М’ЯТА

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Зміцнює емаль, допомагає максимально захистити зуби від карієсу.
Сприяє включенню природного кальцію та мінеральних елементів до складу зубної емалі.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Cellulose Gum, Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer,  CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene, CI 74160.

Склад:

Допомагає зупинити розвиток карієсу на ранній стадії його утворення, запобігає утворенню карієсу,
забезпечує ефективне чищення зубів та свіжий подих. 
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

КАЛЬЦИ-СТАТ НІЖНА М’ЯТА

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Укріплює емаль, допомагає максимально захистити зуби від карієсу.
Сприяє включенню природного кальцію та мінеральних елементів до складу зубної емалі.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica,  Sodium Lauryl Sulfate,  Aroma, Cellulose Gum,  Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer,  CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene, CI 74260.

Склад:

Допомагає зупинити розвиток карієсу на ранній стадії його утворення, запобігти утворенню карієсу,
забезпечити ефективне чищення зубів та свіжий подих.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 150 мл,  100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

ЦІЛЮЩІ ТРАВИ + ПРО-МІНЕРАЛ КОМПЛЕКС

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Зміцнює та підтримує здоров’я зубів та ясен.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica,  Sodium Lauryl Sulfate,  Aroma, Cellulose Gum,  Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, Eucaliptus Globulus,  CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene, Eugenol, Melissa 
Officinalis, Chamomilla Recutita, Salvia Officinalis,  CI 74260.

Склад:

До складу унікальної формули пасти входять про-мінерал комплекс та цілющі трави (шавлія, меліса, ромашка та ев-
каліпт).  Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 150 мл, 100 мл.
Форма випуску: 

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти



www.navistom.netwww.navistom.net[ 226 ]█ █[ 227 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

123 ЕКСТРА CВІЖІСТЬ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Ефективно очищує зуби, освіжає подих, зміцнює зубну емаль та надійно захищає від карієсу.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica,  Sodium Lauryl Sulfate,  Aroma, Cellulose Gum,  Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer,  CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene.

Склад:

Має освіжаючий м’ятний смак. Завдяки системі м’якого очищення видаляє наліт. Формула зубної пасти забезпечує 
наявність активного фтору, який підсилює дію натурального кальцію у ротовій порожнині.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

123 М’ЯКА CВІЖІСТЬ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Ефективно очищає зуби, освіжає подих, зміцнює зубну емаль та надійно захищає від карієсу.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Cellulose Gum, Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer,  CI 77891, Trisodium Phosphate

Склад:

Має освіжаючий м’ятний смак. Завдяки системі м’якого очищення видаляє наліт. Формула зубної пасти забезпечує 
наявність активного фтору, який підсилює дію натурального кальцію у ротовій порожнині.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 150 мл,  100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

123 ДЕЛІКАТНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

М’яко та ефективно очищає зуби, освіжає подих, зміцнює зубну емаль та надійно захищає від карієсу,
допомагає відновити природну білизну зубів.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Cellulose Gum, Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer,  CI 77891, Limonene, Citral, Trisodium Phosphate.

Склад:

Завдяки системі м’якого очищення видаляє наліт. Формула зубної пасти забезпечує наявність активного фтору, який 
підсилює дію натурального кальцію у ротовій порожнині.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

РОМАШКА

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Німеччина

Допомагає забезпечити здоров’я ясен, прекрасно освіжає ротову порожнину, укріплює емаль.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica,  Sodium Lauryl Sulfate,  Aroma, Cellulose Gum,  Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene, Chamomilla Recutita.

Склад:

До складу унікальної формули пасти входить активний фтор, що посилює дію натурального кальцію у ротовій порож-
нині та допомагає зміцнити емаль. Виготовлено у Німеччині згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

ПРОПОЛІС

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Сприяє зміцненню зубів, допомагає зберегти здоров’я ясен.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate,  Aroma, Cellulose Gum,  Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene,  Propolis, Alcohol Denat.

Склад:

До складу унікальної формули пасти входить активний фтор, що допомагає зміцнити емаль.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

КОРА ДУБА

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

При регулярному чищенні допомагає запобігти можливим проблемам із яснами, освіжає ротову порожнину, 
зміцнює зубну емаль.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Cellulose Gum, Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene, Quercus Robur Extract.

Склад:

До складу унікальної формули пасти входить активний фтор, що допомагає зміцнити емаль.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

РОМАШКА + ВІДБІЛЮВАННЯ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Лагідно відновлює природну білизну зубів, забезпечує необхідний захист від карієсу,
при регулярному чищенні зберігає здоров’я ясен.

Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Tetrasodium Pyrophosphate,  Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, 
Cellulose Gum, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, CI 77891, Trisodium Phosphate, Limonene, Chamomilla Recutita.

Склад:

До складу унікальної формули пасти входить активний фтор, що допомагає зміцнити емаль.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл, 50 мл.
Форма випуску: 

РОМАШКА + ЕВКАЛІПТ

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

BLEND-A-MED 
Росія

Допомагає зберегти здоров’я ясен завдяки протизапальному ефекту дії ромашки та освіжає ротову порожнину.
Призначення:

Фтористий натрій (0,321%), Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate,  Aroma, Cellulose Gum,  Sodium 
Saccharin, Sodium Fluoride, Carbomer, CI 77891, Trisodium Phosphate, Eucalyptus Globulus, Limonene,  CI 74260, Salvia 
Officinalis,  Chamomilla Recutita.

Склад:

До складу унікальної формули пасти входить активний фтор, що посилює дію натурального кальцію
у ротовій порожнині та допомагає зміцнити емаль.
Виготовлено у Росії ВАТ «Свобода» згідно з міжнародними стандартами Проктер енд Гембл.

Примітки: 

В тубах - 100 мл.
Форма випуску: 

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

GUM® SENSIVITAL®

SUNSTAR
Японія

- нітрат калію зменшує чутливість завдяки впливу на не-
рвові закінчення;
- сполучення фтору та ізомальту стимулює ремінераліза-
цію та зміцнення зубів;
- алоє вера, алантоїн, вітамін Е та провітамін В5 живлять 
тканини ясен.

Зубна паcта та рідина для полоскання порожнини рота 
для щоденного догляду та захисту чутливих зубів.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® PROTECTPLUS

SUNSTAR
Японія

- ізомальт покращує абсорбцію фтору для   посиленої 
ремінералізації емалі;
- сполучення фтору та цинку зміцнює поверхню 
зубного кореня;
- вітамін E та провітамін B5 живлять ясна 
для їх зміцнення.

Зубна паcта та рідина для полоскання порожнини рота 
для комплексного захисту від карієсу та зміцнення зу-
бів від кореня до емалі.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

Зубна паcта та рідина для полоскання порожнини рота для професійного догляду.

- захист ясен;
- запобігання накопичуванню зубного нальоту;
- тривалий захист від хвороб періодонту;
- боротьба з гінгівітом на ранніх стадіях;
- професійний догляд за порожниною роту при зубній імплантації, 
ортодонтичних втручаннях та зубному протезуванню .

GUM® Paroex® 0,20% CHX + 0,05% CPC.
Спрей для посиленої місцевої дії (гострий гінгівіт, періодонтит).

Призначення:

Основні характеристики:

GUM® PAROEX® 0,06% CHX (ДИГЛЮКОНАТ ХЛОРГЕКСИДИНУ) 
+ 0,05% CPC (ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ)

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

SUNSTAR
Японія

Зубна паcта та рідина для полоскання порожнини рота для професійного догляду та лікування.

- заспокоєння запалених ясен;
- професійний контроль за зубним нальотом для лікування періодонтальних тканин;
- професійний догляд за порожниною роту перед або після стоматологічних втручань та при зубній імплантації.

НОВИНКА: рідина для полоскання роту GUM® Paroex ® в ємкості 5 л (бутель з помпою).

Призначення:

Основні характеристики:

GUM® PAROEX ® 0,12% CHX (ДИГЛЮКОНАТ ХЛОРГЕКСИДИНУ) 
+ 0,05% CPC (ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ)

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

SUNSTAR
Японія

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні пасти

ЗУБНА ПАСТА «АКТИВНИЙ ЗАХИСТ ЯСЕН» ЗУБНА ПАСТА «АНТИНАЛІТ + ВІДБІЛЮВАННЯ»

EDEL-WHITE
Швейцарія

EDEL-WHITE
Швейцарія

Для профілактики та лікування запалених ясен. Паста для щоденного догляду 
з відбілюючим ефектом.

Призначення: Призначення:

Основні характеристики: Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Захищає і укріплює ясна. Унікальна формула пасти 
містить компоненти, що зменшують запалення ясен, 
зупиняють  їх кровоточивість, знижують підвищену 
чутливість емалі зуба. Підтримує природний баланс 
бактерій у ротовій порожнині і попереджує утворення 
зубного нальоту протягом 12 год.

Делікатно і абсолютно безпечно видаляє зубний наліт 
і плями з поверхні зубів (харчові барвники, наліт 
курця, кава, чай і т.д.). Зуби поступово відновлюють 
природну білизну і блиск без пошкодження емалі. 
Паста має низький індекс абразивності, тому  ідеальна 
для щоденного використання.

Рубрика Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости
Подрубрика Зубные пасты

Рубрика Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости
Подрубрика Зубные пасты
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Зубна паcта та рідина для полоскання порожнини рота з відбілюючим ефектом 
для відновлення природної білизни зубів.

- завдяки високоочищуваній неабразивній дії кремнію дбайливо видаляється пігментація з поверхні зубів;
- унікальний компонент StainClear обережно усуває  пігментацію та захищає зуби від її повторного виникнення;
- фтор допомагає зміцнити за захистити зубну емаль.

Жодних жорстких розчинників. Жодних відбілюючих компонентів.

Призначення:

Основні характеристики:

GUM® ORIGINAL WHITE 

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

SUNSTAR
Японія

ОПОЛІСКУВАЧ «СВІЖІСТЬ+ЗАХИСТ» 
ЗІ СМАКОМ ГРЕЙПФРУТА І ЛАЙМА

EDEL-WHITE
Швейцарія

Ополіскувач.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Має природну антибактеріальну та протизапальну 
дію завдяки натуральним екстрактам грейпфрута і 
лайма. Позбавляє від неприємного запаху та захищає 
зуби і ясна. Містить активні іони фтору для надійного 
захисту від карієсу. 
Не містить спирту та синтетичних антисептиків. 
Забезпечує довготривалий освіжаючий ефект.

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Днепропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Ополіскувач для порожнини рота.

Лістерін вважається найбільш розповсюдженим та дослідженим засобом гігієни порожнини рота, що пропонується 
на світовому ринку. Вперше лістерін був застосований в Америці в 1881 році. В даний час 70% американських лікарів 
призначають його своїм пацієнтам. При регулярному полосканні лістеріном знижується утворення зубного каменя та 
прояви гінгівіта на 34%.

Бутель 1,5 л.

Упаковка: 6 бутелів по 1,5 л.

Не впливає на смакові відчуття.
Не порушується рівновага мікрофлори порожнини рота.
Не темніють зуби.
Не має шкідливого впливу на м’які тканини.
Відсутність побічних ефектів.

Призначення:

Примітки:

Форма випуску:

Комплектація:

COOLMINT LISTERINE

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

ОПОЛІСКУВАЧІ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

ЗУБНІ ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ

ADVANTAGE

Oral-B 
Великобританія

Ополіскувач порожнини рота. 
Додатковий захист від карієсу.

Вода, гліцерин, спирт (8%), ароматичні добавки, ме-
тилпарабен. полоксамер 407, цетилпіридина хлорид 
(0,05%), фторид натрію (0,05%), сахарин натрію, 
пропілпарабен, СІ 42051, СІ 47005.

Його можна вважати ідеальним доповненням до зубних 
щітки та нитки. Ополіскувач Oral-B Advantage містить 
цетилперидинхлорид, який значно понижує накопичен-
ня зубного нальоту між чищеннями. Разом з фторидом 
натрію, який сприяє відновленню емалі, це допомогає 
знизити ймовірність розвитку карієсу на 40% більше, 
ніж використання тільки зубної пасти та щітки. Клінічні 
дослідження також підтверджують його ефективність у 
зниженні захворювань ясен - гінгівіту.

Але пам’ятайте! Жоден ополіскувач ні в якому разі не 
замінить повноціного чищення зубів зранку та ввечері.

Призначення:

Склад:

Основні характеристики:

Примітки:

500 мл., 300 мл.
Форма випуску: 

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

ДИТЯЧА М’ЯКА ЗУБНА ЩІТКА

EDEL-WHITE
Швейцарія

М’яка зубна щітка для дітей від появи першого 
зубчика до 10 років.

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Перша зубна щітка для дітей з ультратонкою щетиною 
Konex®. М’які супертонкі щетинки  поєднують в 
собі бездоганну якість очищення зубів та делікатне 
ставлення до ніжних дитячих зубів та ясен. 
Ергономічна форма ручки розроблена для зручного 
утримання щітки як дитиною, так і батьками. 
Схвалена швейцарськими стоматологами.

 Средства индивидуальной 
гигиены ротовой полости

Подрубрика  Щетки 
мануальные для детей

АКУПРЕСУРНА М’ЯКА ЗУБНА ЩІТКА

EDEL-WHITE
Швейцарія

Зубна щітка, що зменшує тиск руки на зуби та ясна.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Має ексклюзивний дизайн – інноваційну ручку 
крилоподібної форми, яка поглинає надмірний тиск 
на зуби та ясна під час чищення. Запатентована щетина 
Konex®  з технологією мікротонких конусних щетинок 
гарантує бездоганну очищаючу дію.  Ідеальна для тих, 
хто дуже тисне на щітку під час чищення.Рубрика      Средства 

индивидуальной гигиены 
ротовой полости

Подрубрика  Зубные щетки 
мануальные  

ЗУБНА ЩІТКА ALLROUND 
СЕРЕДНЬОЇ ЖОРСТКОСТІ

EDEL-WHITE
Швейцарія

Багатофункціональна зубна щітка.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Хвилеподібна щетина щітки у поєднанні з ретельно 
закругленими щетинками Tynex®  адаптується до форми 
зубів під час чищення. Це надає додатковий доступ до 
найбільш важкодоступних ділянок і при цьому не травмує 
ясна, а навпаки, дбайливо масажує їх. Рекомендується  
для поліпшення стану здоров’я зубів і ясен.

Рубрика      Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости
Подрубрика  Зубные щетки 

мануальные  

ВІДБІЛЮЮЧА ЗУБНА ЩІТКА
СЕРЕДНЬОЇ ЖОРСТКОСТІ

EDEL-WHITE
Швейцарія

Відбілююча зубна щітка.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Інноваційна двохкомпонентна відбілююча щетина 
Pedex®  із спеціальною технологією вбудованих іонів 
на 35% краще видаляє зубний наліт і пігментації, ніж 
звичайні зубні щітки (за результатами 7 наукових 
досліджень). Не травмує емаль та ясна, а дбайливо 
очищає їх, надаючи зубам білого кольору і блиску.

Рубрика      Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости
Подрубрика  Зубные щетки 

мануальные  

М’ЯКА ЗУБНА ЩІТКА-ФЛОС

EDEL-WHITE
Швейцарія

Щітка-флос для запалених ясен та чутливих зубів.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Щітка має революційну ультратонку конусну щетину 
Konex® – найсучаснішу розробку науковців. Діаметр 
щетинок на кінчиках становить лише 0,02 мм, тому  
вони легко проникають у найбільш недоступні 
ділянки. Бездоганно очищає зубні поверхні, міжзубні 
проміжки та уздовж країв ясен.Рубрика      Средства 

индивидуальной гигиены 
ротовой полости

Подрубрика  Зубные щетки 
мануальные  

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

ЧИЩЕННЯ
МАНУАЛЬНОЮ
ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ

1. Розташуйте головку зубної щітки 
під кутом 45 градусів до лінії ясен. 
Робіть короткі рухи, майже не пе-
ресуваючи кінчики щетинок. При 
цьому довгі щетинки будуть вида-
ляти наліт з-під ясенної лінії та між 
зубами.

2. Для чищення внутрішніх повер-
хонь передніх зубів поверніть зуб-
ну щітку, як показано на малюнку, 
та використовуйте довгі щетинки, 
виконуючи вимітаючі рухи.

3. Знову виконуючи кругові рухи, 
видаліть наліт зі всіх зовнішніх по-
верхонь нижніх та верхніх зубів. 
При цьому довгі щетинки щітки 
будуть очищувати міжзубні про-
міжки.

4. Для видалення нальоту із задніх 
поверхонь дальніх зубів викорис-
товуйте довгі щетинки щітки.

5. Рухами «вперед-назад» Ви змо-
жете звільнити від нальоту жуваль-
ні поверхні найбільш віддалених 
верхніх та нижніх зубів.
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ЧИЩЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНОЮ
ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ

1. Розмістіть головку зубної щіт-
ки під кутом 45 градусів до краю 
ясен. Щоб запобігти розбризку-
ванню, вмикайте електрощітку 
тільки після того, як чистяча голо-
вка торкнеться зубної поверхні. 
Для очищення зовнішньої поверх-
ні передніх верхніх та нижніх зубів 
виконуйте повільні кругові рухи 
електрощіткою, затримуючись на 
мить головкою щітки на поверхні 
кожного зуба.

2. Для ефективного видалення 
зубного нальоту із внутрішньої по-
верхні передніх верхніх та нижніх 
зубів виконуйте аналогічні кругові 
рухи електрощіткою, додаючи при 
цьому – для нижніх зубів – рухи 
щіткою «знизу вгору» або «зверху 
вниз» – для верхніх.

3. Для очищення жувальної по-
верхні нижніх зубів поверніть зуб-
ну електрощітку так, як показано на 
малюнку. Повільними круговими 
рухами пересувайте головку щітки 
від одного зуба до іншого, ретель-
но видаляючи зубні відкладення 
або залишки їжі із зубної поверхні 
та міжзубних проміжків.

4. Рухами «вперед-назад» за до-
помогою електрощітки Ви зможете 
легко звільнити від нальоту жуваль-
ні поверхні верхніх та нижніх зубів 
(тобто найбільш віддалених зубів).

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

PRO-EXPERT PULSAR АНТИБАКТЕРІАЛЬНА

Чистить краще, ніж звичайна зубна щітка, завдяки вбу-
дованій батарейці.

Клінічно доведено: зменшує прояви гінгівіту.

Щетинки Micro Pulse, що пульсують, видаляють залиш-
ки їжі, зубний наліт та стимулюють ясна.

Рухлива роздільна головка пристосовується до конту-
рів зубів та ясен для більш ефективного чищення.

Щетина містить іони срібла, що запобігають розмно-
женню бактерій на щітковому полі.

Основні характеристики:

Oral-B 
Ірландія

Мануальна зубна щітка.
Призначення:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

Мануальна зубна щітка.
Призначення:

PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА

Запатентована щетина Criss Cross краще видаляє наліт в 
міжзубних проміжках.

Надзвичайно м`які масажні щетинки ніжно масують 
ясна, що сприяє зниженню симптомів гінгівіту.

Щетина містить іони срібла, що запобігають розмно-
женню бактерій на щітковому полі

Силовий виступ Power Tip – допомагає чистити важко-
доступні ділянки.

Запатентовані щетинки Indicator – сигналізують про 
необхідність заміни щітки.

Основні характеристики:

Oral-B 
Ірландія

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

PRO-EXPERT PULSAR

Чистить краще, ніж звичайна зубна щітка.
Клінічно доведено: знижує гінгівіт. 
Щетинки MicroPulse™, що пульсують,
видаляючи залишки їжі, зубний наліт,
та стимулюючи ясна.
Подушечки з еластомеру – краще видаляють наліт
завдяки кращому контакту з поверхнею зуба.
Рухлива роздільна головка, що пристосовується
до контурів зубів та ясен для більш ефективного
чищення зубів та лагідного масажу ясен.
Вбудована батарейка для ефективного чищення
та масажу ясен.

Головка 35.
Жорсткість: medium, soft.

Основні характеристики:

Oral-B 
Ірландія

Мануальна зубна щітка.
Призначення:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

PRO-EXPERT COMPLETE 7

Допомагає глибше проникати в міжзубні проміжки і 
краще видаляти зубний наліт.

Зручні щетинки, розташовані під різним нахилом на 
99% краще чистять інтерпроксимальні поверхні.

Надзвичайно м`які масажні щетинки ніжно масують 
тканини пародонту, покращуючи здоров’я  ясен вже за 
4-6 тижнів.

Текстурована поверхня для чищення язика видаляє 
бактерії, що спричиняють неприємний запах із рота.

Силовий виступ Power Tip – допомагає чистити важко-
доступні ділянки.

Запатентовані щетинки Indicator – сигналізують про 
необхідність заміни щітки

Основні характеристики:

Мануальна зубна щітка.
Призначення:

Oral-B 
Ірландія

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

PRO-EXPERT МАССАЖЕР

Oral-B 
Китай

PRO-EXPERT 3D ЧИСТОТА

Oral-B 
Китай

Щетинки усіх зубних щіток
Oral-B виготовляються за 
високими стандартами 
якості. Таким чином, ми 
можемo забезпечити та-
кий рівень заoкругленості 
щетинок, який є безпеч-
ним для ваших ясен.

Майже всі зубні щітки Oral-B®  мають індикаторні 
щетинки, які показують, коли настає час  замінити 
щітку на нову. Це дуже зручно.
Винятком є Oral-B® Pulsar, яку треба міняти після 
вичерпання ресурсу вбудованої батарейки.

Нова щітка

Нова щітка

Час замінити щітку

Час замінити щітку

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

зубні щітки мануальні

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

Видаляє до 90% зубного нальоту вже протягом
одного чищення. 
Клінічно доведено: значно знижує прояви гінгівіту
та покращує здоров’я ясен вже після 4-х тижнів
регулярного використання.
Щетинки CrissCross®, що проникають глибоко
між зубів.
Запатентовані щетинки Indicator®, що сигналізують
про необхідність заміни щітки.
Силовий виступ PowerTip™ – допомагає чистити
важкодоступні ділянки.
Гумові стимулятори – для ніжного масажу ясен.

Головка 35, 40.
Жорсткість: medium, soft.

Основні характеристики:

Мануальна зубна щітка.
Призначення:

Силовий виступ PowerTip™ – допомагає чистити
важкодоступні ділянки.
Щетинки CrissCross®, що проникають глибоко
між зубів.
Виступаючі інтердентальні білі й зелені пучки –
для проникнення між зубами та кращого охоплення
усіх ділянок зубів.
Запатентовані щетинки Indicator®, що сигналізують
про необхідність зміни щітки.

Головка 40.
Жорсткість: medium, soft.

Основні характеристики:

Мануальна зубна щітка.
Призначення:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

GUM® SENSIVITAL®

SUNSTAR
Японія

- надзвичайно тонкі ворсинки для ніжного 
чищення зубів та ясен;
- подвійний рівень щетинок для подвійного 
рівня очистки: довгі щетинки очищують 
міжзубні проміжки та область уздовж лінії 
ясен, а короткі щетинки лагідно очищують 
поверхню зуба;
- компактна головка для легкої очистки 
труднодоступних областей.

Зубна щітка для чутливих зубів.
Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® ACTIVITAL®

SUNSTAR
Японія

- запатентовані мікро щетинки лагідно проникають у 
міжпроксимальні ділянки та  область нижче лінії ясен для 
ефективного видалення нальоту для уникнення розвитку 
хвороб ясен;
- безпечно для тканин ясен;
- спеціально розроблений дизайн пучків щетинок для 
очищення труднодоступних областей.

Зубна щітка для захисту від гінгівіту.
Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® TECHNIQUE + ®

SUNSTAR
Японія

- запатентована рукоятка Quad Grip забезпечує чищення 
зубів під кутом 45º для максимального видалення 
нальоту;
- куполоподібний дизайн для видалення нальоту уздовж 
лінії ясен;
- подовжені щетинки для ефективної очистки міжзубних 
проміжків.

Зубна щітка для вдосконалення техніки чистки зубів.
Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® MICRO TIP® 

SUNSTAR
Японія

- розділення щетинок на мікрощетинки забезпечує 
ефективне і дбайливе очищення;
- завдяки закругленій структурі щітки ефективно 
видаляється міжпроксимальний наліт. 

Зубна щітка для глибокої ніжної очистки.
Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ ТА ІРИГАТОРИ

Електрична зубна щітка. Технологія чищення 3D.
Призначення:
TRIUMPH PROFESSIONAL CARE 9000

Інноваційні насадки FlossAction™.
Технологія Smart Chip.
Зарядний пристрій SmartPlug.
Технологія 3D: 40 000 пульсуючих та 8800
зворотно-обертальних рухів.
Щетинки MicroPulse™.
Передова насадка з ефектом флосингу
Oral-B® FlossAction™. 
Датчик тиску

Персональна програма чищення  Triumph дозволяє
самостійно створити програму чищення:
«Clean» – для кращого чищення зубів та лінії ясен,
«Soft» – для чищення чутливих  зубів та ясен,
«Massage» – для масажу й ніжної стимуляції ясен,
«Polish» ProBright – для м’якого полірування та
відбілювання.
2 види таймера для контролю за часом чищення:
2-хвилинний і професійний
з 30-секундними інтервалами.

Вибір мови меню.
Дорожній футляр. 
Контейнер для зберігання насадок.

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

• Виняткове видалення зубного нальоту.
• Таке ж ефективне чищення, як при використанні
зубної нитки.
• Допомагає поліпшувати здоров’я ясен.
• Доведено: знижує гінгівіт (кровоточивість ясен).
• Повертає природну білизну зубів за 21 день.
• Неперевершений догляд за всією порожниною рота.

Примітки: 

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

Електрична зубна щітка . Технологія чищення 3D.
Призначення:
ORAL-B PROFESSIONAL CARE 8850

Видаляє до 97% нальоту у важкодоступних ділянках.
Видаляє наліт до двох разів краще, 
ніж мануальна зубна щітка.
Покращує стан ясен, допомагає запобігати і, навіть, лі-
кувати захворювання ясен.
Запобігає утворенню зубного каменю значно краще, ніж 
мануальна зубна щітка.
Повертає природну білизну зубів протягом 21 дня.
Видаляє навіть старі плями на зубах.
До 60% краще допомагає попередити появу плям на зу-
бах у порівнянні з мануальною зубною щіткою.
Ефективно освіжує дихання, видаляючи з язика бакте-
рії, що викликають неприємний запах.
Технологія 3D: 40 000 пульсуючих та 8 800 зворотно-
обертальних рухів за хвилину.
Сенсор тиску.
2-хвилинний професійний таймер.
3 режими чищення:
- звичайне чищення;
- делікатне чищення;
- полірування.
Футляр для подорожей.
Набір насадок: Sensitive Clean – для делікатного очи-
щення, та Precision Clean – для інтенсивного очищення 
всіх поверхонь кожного зуба.
Контейнер для зберігання 4 насадок.
Індикатор заряду акумулятора.

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

Електрична зубна щітка . Технологія чищення 3D.
Призначення:
ORAL-B PROFESSIONAL CARE 7850

Видаляє до 97% нальоту у важкодоступних ділянках.
Видаляє наліт до двох разів краще, 
ніж мануальна зубна щітка.
Покращує стан ясен, допомагає запобігати і, навіть, лі-
кувати захворювання ясен.
Запобігає утворенню зубного каменю значно краще, ніж 
мануальна зубна щітка.
Повертає природну білизну зубів протягом 21 дня.
Технологія 3D: 40 000 пульсуючих та 8 800 зворотно-
обертальних рухів за хвилину.
Сенсор тиску, який допомагає захистити ясна від трав-
мування.
2-хвилинний професійний таймер – дозволяє дотри-
матись достатнього часу та рівномірності очищення по-
рожнини рота.
2 режими чищення:
- звичайне чищення;
- делікатне чищення.
Набір насадок, розроблений разом зі стоматологами: 
Sensitive Clean – для делікатного очищення, та Precision 
Clean – для інтенсивного очищення всіх поверхонь кож-
ного зуба.
Індикатор заряду акумулятора.

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

Електрична зубна щітка . Технологія чищення 3D.
Призначення:
ORAL-B PROFESSIONAL CARE 7400

Видаляє до 97% нальоту у важкодоступних ділянках.
Видаляє наліт до двох разів краще, ніж мануальна зубна 
щітка.
Покращує стан ясен, допомагає запобігати і, навіть, лі-
кувати захворювання ясен.
Запобігає утворенню зубного каменю значно краще, ніж 
мануальна зубна щітка.
Повертає природну білизну зубів протягом 21 дня.
 Технологія 3D: 40 000 пульсуючих та 8 800 зворотно-
обертальних рухів за хвилину.
Сенсор тиску, який допомагає захистити ясна від трав-
мування.
2-хвилинний професійний таймер – дозволяє дотри-
матись достатнього часу та рівномірності очищення по-
рожнини рота.
Режим звичайного чищення.
Насадка Precision Clean, чашоподібної форми – для 
ефективного очищення всіх поверхонь кожного зуба.
Індикатор заряду акумулятора.
Гарантія – 2 роки.

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

Електрична зубна щітка.
Технологія зворотно-обертальних рухів.

Призначення:
VITALITY PRECISION CLEAN

Ретельне чищення.
Насадка FlexiSoft: компактна головка щітки огортає
кожен зуб для більш інтенсивного чищення.
Доведено клінічно: значно краще видаляє наліт,
ніж звичайна мануальна щітка. 
Технологія зворотно-обертальних рухів.
Ергономічна ручка, вкрита гумою, забезпечує
комфорт та контроль.

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

Доступні акумуляторні зубні щітки.

Дослідження незалежного інституту Cochrane підтвер-
дили, що електричні щітки із технологією зворотно-
обертальних рухів більш ефективні при видаленні зуб-
ного нальоту та зменшенні запалення ясен порівняно зі 
звичайними щітками.

Примітки: 

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

Електрична зубна щітка.
Технологія зворотно-обертальних рухів.

Призначення:

VITALITY PROWHITE

Зі спеціальною чашоподібною насадкою
для природного відбілювання зубів.
Повертає природну білизну.
Насадка ProBright: компактна головка щітки огортає
кожен зуб для більш інтенсивного чищення.
Доведено клінічно: значно краще видаляє наліт,
ніж звичайна мануальна щітка. 
Технологія зворотно-обертальних рухів.
Ергономічна ручка, вкрита гумою, забезпечує
комфорт та контроль.
Клінічно доведено: видаляє плями та повертає
природну білизну зубів.

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

Доступні акумуляторні зубні щітки.

Дослідження незалежного інституту Cochrane підтвер-
дили, що електричні щітки із технологією зворотно-
обертальних рухів більш ефективні при видаленні зуб-
ного нальоту та зменшенні запалення ясен порівняно зі 
звичайними щітками.

Примітки: 

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ



www.navistom.netwww.navistom.net[ 236 ]█ █[ 237 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

CROSS ACTION POWER
CROSS ACTION POWER MAX

Видаляє більше зубного нальоту у важкодоступних
місцях, ніж мануальна щітка. 
Поєднує доведену ефективність запатентованої щетини 
CrissCross® і технологічність електричної зубної щітки.
Головка щітки Powerhead™.
розм’якшує та вимітає зубний наліт із зубних
поверхонь, лінії ясен та кутніх зубів.
Щетина CrissCross®.
розташовані під кутом одна до одної щетинки надійно ви-
даляють зубний наліт – особливо із міжзубних проміжків.

Основні характеристики:

Oral-B 
Китай

Модифікація CrossAction® Power Whitening.
відбілююча насадка з поліруючими щетинками для
ніжного видалення плям.
Живлення від батарейок
Модель CrossAction® Power
Модель CrossAction® Power Whitening
Живлення від акумуляторів
Модель CrossAction® Power MAX
Модель CrossAction® Power MAX Whitening 

Примітки: 

Електрична зубна щітка.
Призначення:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

Електрична зубна щітка. 
Технологія зворотно-обертальних рухів.

Призначення:
ADVANCE POWER 900 BRIGHT

Високошвидкісні обертання.
Ваша щітка робить набагато більше корисних рухів ніж 
звичайна щітка.

Щетинки FlexiSoft.
Ніжні, як в м`якій мануальній щітці.

Запатентовані щетинки Indicator®.
Блакитні щетинки знебарвлюються наполовину,
нагадуючи про необхідність заміни щітки.

Подовжені інтердентальні щетинки.
Приникають глибоко між зубами.

Працює від акумулятора.
Ідеальна для подорожі – 5 днів роботи між подзаряд-
ками (за умови чищення 2 рази на день по 2 хвилини).

Основні характеристики:

Oral-B 
Німеччина

Дослідження незалежного інституту Cochrane підтвер-
дили, що електричні щітки із технологією зворотно-
обертальних рухів більш ефективні при видаленні зуб-
ного нальоту та зменшенні запалення ясен порівняно зі 
звичайними щітками.

Примітки: 

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

НАСАДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩІТОК

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

Oral-B 
Німеччина

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНИХ РУХІВ ЗВУКОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЧИЩЕННЯ

Насадки:
1 шт. – для міжзубних 
проміжків.
1 шт. – зубочистка.
1 шт. – для язика.

OralCare EssentialFloss Action Pro White Precision Clean Kids CrossAction Power/ WhiteningSonic

Іригатор порожнини рота.

Унікальна технологія - Іригатор змішує повітря та воду, а потім під тиском формує мільйони мікро-бульбашок,
щоб атакувати бактерії зубного нальоту. 
Працює  у двох режимах: 
–монострумінь,
–душ, 
Плавний контроль тиску. 
З’ємний контейнер для рідини на 600 мл. 
4 насадки в комплекті.

При використанні разом із зубною щіткою, ірригатор значно знижує кровоточивість ясен та зменшує кількість бакте-
рій, що викликають гінгівіт. Усі переваги електричної зубної щітки Oral-B Professional Care 8500 він доповнює функці-
ями першого у світі іригатора ротової порожнини Professional Care 8500 Irrigator.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

PROFESSIONAL CARE 8500 OXYJET

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

Oral-B 
Німеччина

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

Іригатор  плюс електрична зубна щітка для комплексного догляду за порожниною рота.

Електрична зубна щітка 
Видаляє до 95% нальоту у важкодоступних місцях. Видаляє наліт до 2 разів ефективніше, ніж звичайна мануальна щітка. 
Покращує стан ясен, допомагає запобігти і навіть лікувати захворювання ясен.
Запобігає утворенню зубного каменя набагато краще, ніж мануальна зубна щітка.
Повертає природну білизну протягом 21 дня.
Видаляє навіть старі плями.
Допомагає попередити появу плям на зубах до 60% краще, ніж мануальна зубна щітка.
Ефективно освіжає дихання, видаляючи з язика бактерії, що викликають неприємний запах.
2-хвилинний професійний таймер.
Датчик тиску.
Технологія 3D: 40 000 пульсуючих та 8800 зворотно-обертальних рухів.
Плавний контроль швидкостей.
Вбудований акумулятор.
Контейнер для зберігання насадок.
Універсальний набір насадок:
FlexiSoft - компактна голівка, що інтенсивно чистить кожний зуб,
ProBright - з чашоподібною насадкою для полірування зубів,
Interdental -для чищення міжзубних проміжків, для язика -освіжає дихання, видаляючи з поверхні язика бактерії.

Іригатор порожнини рота 
Унікальна технологія — іригатор змішує повітря та воду, а потім під тиском формує мільйони мікро-бульбашок,
щоб атакувати бактерії зубного нальоту.
Працює  у двох режимах: 
–монострумінь,
–душ, 
Плавний контроль тиску. 
З’ємний контейнер для рідини на 600 мл.

При використанні разом із зубною щіткою, ірригатор значно знижує кровоточивість ясен та зменшує кількість бактерій, 
що призводять до гінгівіту. Усі переваги електричної зубної щітки Oral-B Professional Care 8500 він доповнює функціями 
першого у світі іригатора ротової порожнини Professional Care 8500 Irrigator.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

PROFESSIONAL CARE 8500 ORAL CENTER

Oral-B 
Нідерланди

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ 

ТА ІРИГАТОРИ

ЗУБНІ ЩІТКИ УЛЬТРАЗВУКОВІ

ГЕЛІ ЗУБНІ

Ультразвукова зубна щітка, ~10,000 вібрацій / хв.

Зубна нитка з відбілюючим ефектом з кремнеземом та фтором для очистки міжзубних проміжків.

Надзвичайно тонка ультразвукова зубна щітка, розроблена для активації мікробульбашок піни, значно підвищує 
ефективність очистки зубів пастою та рідиною для полоскання GUM® Original White, оскільки забезпечує можливість 
проникнення активних компонентів в інтердентальні проміжки зубів та у тріщинки емалі.

Призначення:

Призначення:

Основні характеристики:

GUM® ORIGINAL WHITE

GUM® ORIGINAL WHITE

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

SUNSTAR
Японія

FLUOR PROTECTOR GEL

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Гель для інтенсивного і в той же час дбайливого до-
гляду за зубами. Кальцій, фтор і фосфат захищають 
зуби, відновлюють і зміцнюють емаль  зубу.  Для зміц-
нення тканин зубу кальцієм, фтором і фосфатом. 

Провітамін Д-пантенол чинить благотворний вплив на 
тканини ясен. Ксиліт запобігає розвитку бактерій, що 
викликають карієс. Рекомендації по використанню: для 
щоденного спеціального догляду, захисту від карієсу, 
ерозії і захворювань пародонту. Особливо добре під-
ходить для чутливих зубів, оголених шийок зуба, при 
вживанні їжі, що містить різні кислоти.

Призначення:

Основні хараткеристики:

ГИГИЕНА 
ПОЛОСТИ РТА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ > 
Гели зубные

CERVITEC® GEL

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Гель для догляду за ротовою порожниною 
з 0.2% хлоргексидину і 900 ppm фтору. 

Сфера застосування: запобігання запаленням доглядом 
за яснами і слизовою оболонкою; запальні захворюван-
ня, такі, як гінгівіти, пародонтити, периімплантіти або 
протезні стоматити, як супутня міра до терапії при під-
вищеній кількості мікробів
Переваги: зменшення нальоту, зменшення запалень 
ясен, зменшення запаху з роту завдяки зниженню кіль-
кості бактерій; фтор захищає живі зуби; приємний смак; 
просте використання.

Призначення:

Основні хараткеристики:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Призначення:

JELFA
Польща

Представництво «ПФ «Єльфа» СА» м. Київ, вул. Васильківська, 1, корпус 2, оф. 207
тел. 8 (044) 461-91-96, 8 (093) 343-60-25 e-mail:svitlana.velgosh@jelfa.com.ua

CHOLISAL

Гель зубний. Лікування парадонтиту із тривалим знеболенням.
Показання для застосування:
- стоматити різної етіології (у т.ч. рецидивуючий афтозний (виразковий) стоматит);
- гінгівіти різної етіології (у т.ч. гострий виразково-некротичний гінгівіт Венсана,  
   хронічний набряклий гінгівіт, гіперпластичний і атрофічний (десквамозний) гінгівіти);
- гострий і хронічний пародонтит;
- перідонтальний абсцес;
- травми слизової оболонки порожнини рота (у т.ч. внаслідок носіння зубних протезів);
- невеликі оперативні втручання;
- хейліти різної етіології;
- молочниця;
- зубний біль при інфекційно-запальних процесах в ротовій порожнині;
- у складі комплексної терапії при захворюваннях, які супроводжуються висипками 
   в ротовій порожнині (вітряна віспа, червоний плаский лишай,
   мультиформна ексудативна еритема).

1 г гелю містить холіну саліцилату 87,1 мг та  хлориду цеталконію  0,1 мг;
допоміжні речовини: гідроксіетилцелюлоза, метилпарагідроксибензоат, 
пропілпарагідроксибензоат, гліцерол, олія анісова, етанол,  вода очищена.

В місці застосування можлива поява нетривалого печіння, яке не потребує відвмини препарату.

Склад: 

Побічна дія. 

Спосіб застосування та дози. 
Холісал застосовують місцево 2 – 3 рази на добу (з метою знеболення) або після їжі та перед сном. 
Cмужку гелю довжиною 1 см для дорослих і 0,5 см для дітей видавлюють на чистий палець і обережно 
втирають протягом декількох хвилин в уражену ділянку слизової оболонки. При лікуванні хвороб пародонта, 
1 – 2 рази на добу гель слід закладати в ясневі кишені, а також застосовувати у вигляді компресів або обережно 
втирати у ясна 1 – 2 рази на добу. Тривалість лікування встановлюється в залежності від клінічної ситуації.
Протягом приблизно півгодини після застосування гелю не ополіскувати рот 
і не приймати їжу.

В препараті використовують синергічну дію компонентів: протизапальну, знеболювальну та 
антисептичну. Головна діюча речовина – холіну саліцилат – має місцеву протизапальну та знеболюючу дію.
 Застосовується місцево, у звичайних дозах не чинить загальної дії. Хлорид цеталконію посилює знеболюючу 
та протизапальну дію лікарського засобу. Антисептики, що входять до складу гелевої основи, 
метилгідроксибензоат та пропілгідроскибензоат, мають антибактеріальну дію.

Фармакологічні властивості: 

Протипоказання.
Підвищена чутливість до саліцилатів та інших компонентів лікарського засобу. 
Дитячий вік до 1 року, вагітність (ІІІ триместр), лактація.

Виробник: Фармзавод Єльфа А.Т, 58-500 м. Єленя Гура, вул. В. Пола 21, Польща.

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини - 

гелі зубні

НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ

ESSENTIALFLOSS™

Oral-B 
Ірландія

Зубна нитка для чищення міжзубних проміжків.

Має нейлонно-полімерну структуру. MintWaxed - вощена 
нитка з м’ятним смаком, що надлегко ковзає між зубів.

50 метрів

Призначення:

Основні характеристики:

Звичайна зубна щітка добре чистить тільки три з п’яти 
поверхонь наших зубів. Дві поверхні, що залишилися 
між зубами, вимагають особливого догляду, щоб за-
побігти скупченню нальоту та частинок їжі. Оскільки 
карієс та захворювання ясен виникають також і в цих 
місцях, необхідно щодня користуватися зубною ниткою 
(флосом).

Примітки:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

SUPERFLOSS

Oral-B 
Ірландія

50 штук

Зубна нитка для чищення міжзубних проміжків.

Спеціальна нитка, що найкраще підходить для спе-
цифічних випадків - пацієнтів з мостоподібними про-
тезами, коронками, імплантатами і ортодонтичними 
конструкціями. Вона складається з трьох частин: вузь-
кого краю, для легшого введення у проміжки, губко-
подібної частини, що чистить навколо ортодонтичних 
конструкцій та між великих проміжків, звичайної нит-
ки, що видаляє наліт під лінією ясен.

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

- НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ 
ПРОМІЖКІВ

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

- НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ 
ПРОМІЖКІВ

ЧИЩЕННЯ 
ЗУБНОЮ НИТКОЮ 
(ФЛОСОМ)

1. Візьміть приблизно 50 см нитки 
та намотайте її кінці навколо се-
редніх пальців.

2. Великими пальцями м’яко та 
обережно введіть нитку в міжзуб-
ні проміжки верхніх зубів під край 
ясен. Уникайте натисків та різких 
рухів, аби не сталося порізів ясен 
ниткою.

3. Нитка обводиться навколо кож-
ного зуба. Рухаючи нитку від ясен, 
видаляйте наліт, притискаючи 
нитку до поверхні, що очищуєть-
ся. Кожна поверхня очищується  
1 раз. Не забувайте, що кожний зуб-
ний проміжок складається з двох 
поверхонь, які треба очистити. 

4. Зуби нижньої щелепи очищуйте 
аналогічним способом, але нитку 
між зубами вводьте вказівними 
пальцями. Для кожної поверхні 
зуба використовуйте нову ділянку 
нитки.

УВАГА! Якщо Ви раніше не засто-
совували флос, після перших разів 
може спостерігатися легка крово-
теча ясен.
Якщо вона триває недовго, то це 
нормально. Проте якщо кровоте-
ча продовжується довше ніж один 
тиждень, зверніться до стоматоло-
га і далі дотримуйтеся його порад. 

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

- НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ 
ПРОМІЖКІВ

ВОСКОВАНА ЗУБНА СТРІЧКА-ФЛОС (70М.) ЗУБНА НИТКА-ФЛОС, ЩО РОЗШИРЮЄТЬСЯ

EDEL-WHITE
Швейцарія

EDEL-WHITE
Швейцарія

Зубна стрічка для чищення міжзубних проміжків. Нитка для чищення міжзубних проміжків.
Призначення: Призначення:

Основні характеристики: Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Високоякісна, покрита воском мультиволоконна 
стрічка-флос, що виготовлена на основі передових 
швейцарських технологій. 
Бездоганно видаляє зубний наліт з міжзубних 
проміжків та освіжає м’ятним смаком.  
Легка у використанні навіть початківцями. Упаковка 
містить 70 метрів, що вистачає на 200 чищень.

Виготовлена із високоякісного плетено-губчатого 
матеріалу, покритого воском. У натягнутому 
вигляді легко проходить у міжзубний проміжок, 
а при ослабленні натяжіння нитка розширюється і 
повністю очищує навіть широкі міжзубні проміжки 
по всій площині, попереджуючи розвиток карієсу та 
запальних процесів.

Рубрика Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости 
Подрубрика Нити и 

флосы для межзубных 
промежутков

Средства индивидуальной 
гигиены ротовой полости

Подрубрика Нити и 
флосы для межзубных 

промежутков

SATIN TAPE

Oral-B 
Ірландія

Зубна нитка для чищення міжзубних проміжків.

Для тих, хто раніше не використовував флоси, реко-
мендуємо почати з зубної смужки Oral-B® Satintape: 
вона має більш широке волокно, щоб яснам було лег-
ше звикнути до нового навантаження.

Призначення:

Основні характеристики:

Звичайна зубна щітка добре чистить тільки три з п’яти по-
верхонь наших зубів. Дві поверхні, що залишилися між 
зубами, вимагають особливого догляду, щоб запобігти 
скупченню нальоту та частинок їжі. Оскільки карієс та за-
хворювання ясен виникають також і в цих місцях, необхід-
но щодня користуватися зубною ниткою (флосом).

Примітки:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

25 метрів

SATIN FLOSS

Oral-B 
Ірландія

Зубна нитка для чищення міжзубних проміжків.

Не ковзає в руках, навіть коли волога, зручна у вико-
ристанні, проникає навіть між щільно розташованих 
зубів. Зубні нитки типу Satin лагідні до Ваших ясен.

Призначення:

Основні характеристики:

Звичайна зубна щітка добре чистить тільки три з п’яти 
поверхонь наших зубів. Дві поверхні, що залишилися 
між зубами, вимагають особливого догляду, щоб за-
побігти скупченню нальоту та частинок їжі. Оскільки 
карієс та захворювання ясен виникають також і в цих 
місцях, необхідно щодня користуватися зубною нит-
кою (флосом).

Примітки:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

25 метрів засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

- НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ 
ПРОМІЖКІВ

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

- НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ 
ПРОМІЖКІВ

GUM® EASY FLOSSERS

GUM® EXPANDING FLOSS

SUNSTAR
Японія

Зубна нитка з рукояткою для легкого використання.

Зубна нитка для пацієнтів 
з чутливими зубами та яснами.

Призначення:

Призначення:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® IMPLANT+ FLOSS
GUM® ORTHO+ FLOSS

SUNSTAR
Японія

Міжпроксимальна зубна нитка для ефективної очист-
ки міжзубних проміжків для пацієнтів з імплантатами, 
мостоподібними протезами, ортодонтичними кон-
струкціями або широкими міжзубними проміжками. 

Призначення:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

ГНУЧКІ ЗУБОЧИСТКИ

EDEL-WHITE
Швейцарія

Гнучкі зубочистки для чищення міжзубних проміж-
ків та догляду за ортопедичними конструкціями

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Унікальні запатентовані гнучкі зубочистки мають 
тонку, гнучку форму та анатомічно закруглений кінчик 
для легкого проникнення навіть крізь найменший 
міжзубний проміжок. Покриті ксилітом і фторидом 
натрію для надійного захисту.

Средства индивидуальной 
гигиены ротовой полости

Подрубрика  Специальные 
средства для ухода за 

ротовой полостью

ОЧИСНИК ЯЗИКА

EDEL-WHITE
Швейцарія

Очисник язика.
Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Виготовлений із спеціального м’якого і ніжного до 
чутливої поверхні язика матеріалу. Легко і безпечно 
видаляє бактеріальний наліт з поверхні язика, який 
викликає неприємний запах з рота. 
Анатомічна форма і гнучка конструкція попереджують 
подразнення цієї ніжної зони.

В упаковці 3 очисника язика різних кольорів, що 
вистачить для всієї сім’ї.

Рубрика Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости
Подрубрика Специальные 

средства для ухода за 
ротовой полостью
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ЩІТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ (5ШТ.)

EDEL-WHITE
Швейцарія

Щітки для чищення міжзубних проміжків, 
ортопедичних конструкцій та брекет-систем.

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Легко проникає у найменші міжзубні проміжки, не 
травмуючи ясна. Гнучка шийка, високоякісна щетина, 
міцний хірургічний дріт та спеціальне захисне 
швейцарське покриття роблять їх гігієнічними 
і безпечними для догляду за стоматологічними 
конструкціями. Рубрика      Средства 

индивидуальной гигиены 
ротовой полости

Подрубрика Межзубные 
ершики

ЩІТКИ «PROFI-LINE» 
ДЛЯ МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ(6шт.) 

EDEL-WHITE
Швейцарія

Щітки для чищення міжзубних проміжків та 
стоматологічних конструкцій.

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Ольжича, 35, м. Київ, 04060  
тел.: (044) 362-12-52, 594-81-26, e-mail: edelwhite@ukr.net, www.edel-white.com.ua

Найновіша розробка швейцарських стоматологів.
Високоякісний хірургічний дріт зі спеціальним 
швейцарським покриттям.
Гнучка шийка.
Високоякісна щетина зі збільшеною кількістю щетинок
М’яка, антиковзаюча, ергономічна ручка.
Індивідуальний ковпачок для кожної щітки.

Рубрика      Средства 
индивидуальной гигиены 

ротовой полости
Подрубрика Межзубные 

ершики

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

INTERDENTAL SET 

Oral-B 
Ірландія

Щітка для міжзубних проміжків.
Ідеально підходить для очищення:
- широких міжзубних проміжків,
- незнімних протезів,
- імплантатів,
- ортодонтичних конструкцій.

Призначення:

Ручка і 2 йоржика

Два види йоржиків:
- конічні,
- циліндричні.

Набір:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

ORTHO

Oral-B 
Ірландія

Ортодонтична щітка.

Розроблена спеціально для чищення зубів при наявності 
ортодонтичних конструкцій (брекетів). 
Щетина у формі «V» для якісного охоплення брекетів.
Очищує брекети, поверхні зубів і лінію ясен.
Рекомендовано змінювати 1 раз на місяць.

Призначення:

Основні характеристики:

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

-спеціальні засоби для 
догляду за ротовою 

порожниною

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 

-спеціальні засоби для 
догляду за ротовою 

порожниною

GUM® ORTHODONTIC

GUM® DENTURE

GUM® CLASSIC

SUNSTAR
Японія

Зубна щітка, розроблена для пацієнтів з ортодон-
тичними конструкціями.

Зубна щітка для пацієнтів із зубними протезами. 
Конусоподібна щіточка для очистки труднодоступ-
них проміжків.

Зубна щітка з куполоподібним дизайном щетинок 
та масажером для ясен.

Призначення:

Призначення:

Призначення:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® SOFT PICSТМ

SUNSTAR
Японія

- м’які безпечні ворсинки з ТПЕ;
- конусоподібний дизайн;
- безлатексна структура.

Надзвичайно м’які щіточки для безпечного очищення 
міжзубних проміжків.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® TRAVLER®

SUNSTAR
Японія

- щетинки з хлоргексидиновим покриттям 
для антибактеріального захисту;
- запатентований дизайн з можливістю  згинання щіточки 
під кутом до  90°;
- 8 доступних розмірів.

Компактні та зручні міжзубні щіточки.
Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® BI-DIRECTION

SUNSTAR
Японія

- головка обертається на 90°;
- стійкий матеріал щіточок для довгого 
використання;
- зручна рукоятка для легкої очистки 
труднодоступних областей;
- 3 доступних розміри.

Зручні міжзубні щіточки для очистки 
труднодоступних областей.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

VAL-CLEAN

VALPLAST
США

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Індивідуальний догляд за знімними протезами з 
будь-якого матеріалу: нейлону, акрилу і т.д.

Склад порошку не містить хлору, завдяки чому не 
викликає зміну кольору та інших фізичних властивостей 
протезу. Сприяє видаленню будь-яких забруднень (чай, 
кава, тютюн) за 10 хвилин.

Призначення:

Основні характеристики:

ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ ДЛЯ ДІТЕЙ

STAGES 1

Oral-B 
Ірландія

Для дітей віком 4-24 місяці.
Призначення:

Овальна головка з м’яким покриттям,
що допомагає захистити ніжні ясна малюка.
Дуже м’які щетинки для бережного чищення
зубів та масажу ясен
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору, 
що сигналізують про необхідність заміни щітки.
Ручка з неслизького матеріалу,
спроектована спеціально під батьківську руку.
Стабілізатор ручки, що дозволяє щітці зберігати стійке 
горизонтальне положення для нанесення зубної пасти.

Основні характеристики:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей

Для дітей віком 5-7 років.
Призначення:

Овальна головка з м’яким покриттям,
що допомагає захистити ніжні ясна малюка.
Силовий виступ PowerTip™ –
допомагає чистити важкодоступні ділянки.
Щетинки у формі чаші,
щоб дбайливо огортати зубчики малюка.
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору, 
що сигналізують про необхідність заміни щітки.
Стабілізатор ручки.
Дизайн із зображенням героїв Діснея, які до вподоби дітям.

Основні характеристики:

STAGES 3

Oral-B 
Ірландія

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей

Для дітей віком від 8 років.
Призначення:

Ефективна система щетини: щетинки розташовані
під кутом одна до одної і подовжені на краях.
Оптимальна для змінного прикусу.
Силовий виступ PowerTip™ –
допомагає чистити важкодоступні ділянки.
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору, 
що сигналізують про необхідність заміни щітки.
Розмір і форма ручки – оптимальні для підлітків.
Стабілізатор ручки.
Сучасні кольори й малюнки на ручці.

Основні характеристики:

STAGES 4

Oral-B 
Ірландія

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей

STAGES 2

Oral-B 
Ірландія

Для дітей віком 2-4 роки.
Призначення:

Вузенька головка щітки з м’яким покриттям –
для маленьких дитячих ротиків.
Силовий виступ PowerTip™ –
допомагає чистити важкодоступні ділянки.
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору, 
що сигналізують про необхідність заміни щітки.
Коротка і об’ємна ручка, зручна для руки маляти.
Дизайн із зображенням Вінні Пуха та його друзів,
які до вподоби дітям.
Стабілізатор ручки.

Основні характеристики:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей

GUM® JUNIOR 7-9

SUNSTAR
Японія

- м’які щетинки з розділенням на мікрокінчики для 
видалення нальоту з поверхні зубів, міжзубних 
проміжків та уздовж лінії ясен;
- довга тонка шийка для легкого доступу до зубів 
заднього ряду;
- зручна рукоятка.

Зубна щітка для дітей 7-9 років для ефективного 
видалення нальоту і захисту від карієсу.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

Дитяча зубна щітка.
Призначення:

Чашоподібна підстрижка щетини.
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору.
Охоплює та очищує кожен зуб.
Блакитні щетинки знебарвлюються наполовину,
нагадуючи про необхідність заміни щітки.

Основні характеристики:

KIDS

Oral-B 
Китай

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей

Дитяча зубна щітка.
Призначення:

Вузька, маленька головка щітки.
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору.
Спеціально створена для дитячого рота.
Блакитні щетинки знебарвлюються наполовину,
нагадуючи про необхідність заміни щітки.

Основні характеристики:

MICKEY FOR KIDS

Oral-B 
Китай

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей
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GUM® BABY 0-2

SUNSTAR
Японія

- надзвичайно м’які щетинки з розділенням на 
мікрокінчики;
- маленька голівка у відповідності до ротової порожнини 
дитини;
- довга рукоятка для зручного захвату батьками.

Зубна щітка для дітей 0-2 років для ефективного 
видалення нальоту і захисту від карієсу.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® TECHNIQUE® JUNIOR 10+

SUNSTAR
Японія

- м’які щетинки з куполоподібним дизайном;
- спеціальна рукоятка для вироблення у дитини звички 
до правильної чистки зубів під кутом 45º для ефективного 
видалення нальоту.

Зубна щітка для дітей від 10 років для захисту 
від карієсу і вдосконалення звичок правильного 
чищення зубів дитиною.

Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

GUM® KIDS 3-6

SUNSTAR
Японія

- м’які щетинки з розділенням на мікрокінчики для 
ефективного видалення нальоту;
- маленька голівка у відповідності до ротової порожнини 
дитини;
- маленька кругла рукоятка для зручного захвату 
дитиною.

Зубна щітка для дітей 3-6 років для захисту від карієсу.
Призначення:

Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, 
тел.: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

ZOOTH

Об`ємна ручка у вигляді фігурок
героїв улюблених дитячих фільмів і
мультиків.
Робить процес чищення зубів
веселим та цікавим.

Дитяча зубна щітка.

Примітки: 

Призначення:

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

засоби індивідуальної 
гігієни ротової порожнини 
- ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ Для 

дітей

Для дітей віком від 5 років.
Призначення:

Запатентована головка Powerhead, що обертається.
Силовий виступ у центрі щіткового поля для чищення 
жувальних поверхонь. Головка овальної форми для 
видалення нальоту з лінії ясен. Подовжені кінчики ще-
тини для чищення міжзубних проміжків.
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору, 
що сигналізують про необхідність заміни щітки.
Працює від батарейки. Насадки не міняються – змінюючи 
щітку, можна обрати нового зображеного на ній мультге-
роя, щоб підтримувати інтерес дитини до чищення.

Основні характеристики:

STAGES POWER

Oral-B 
Китай

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

Для дітей віком від 5 років.
Призначення:

Клінічно доведено – щетина така ж ніжна,
як і в м'якої мануальної щітки.
Ефективна технологія зворотно-обертальних рухів.
Надм’які розщеплені щетинки. 
Запатентовані щетинки Indicator®, блакитного кольору, 
що сигналізують про необхідність заміни щітки.
Зручна для дитини ручка.
Яскравий дизайн з героями Діснея.
Розроблена, щоб допомогти дітям краще
чистити зуби та зацікавити їх чищенням.

Основні характеристики:

ADVANCE POWER 200 KIDS

Oral-B 
Німеччина

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх 
стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

ЩІТКИ ЕЛЕКТРИЧНІ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЗУБНІ ПАСТИ ДЛЯ ДІТЕЙ

STAGES

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», тел.: 8 800 500 4 800 дзвінок безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів на території України, www.oral-b.com.ua, www.blend-a-med.ua

ORAL-B 
Нідерланди

Спеціально розроблена зубна паста для дітей. Допома-
гає захистити зуби дитини від карієсу.

Призначення:

Фтористий натрій (0,11%), Aqua, Sorbitol, Glycerin, Hydrated 
Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Xanthan Gum, Sodium 
Saccharin, Carbomer, Limonene,  Sodium Hydroxide, Sodium 
Fluoride, CI42090.

Склад:

Завдяки вмісту фтору допомагає захистити зуби дитини від 
карієсу. Низька абразивність. Не містить цукру. Чудовий 
фруктовий смак. Виготовлено в Нідерландах для Орал-Бі Ла-
бораторіз, Ірландія.

Примітки: 

В тубах - 75 мл.Форма випуску: 
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█ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗУБОТЕХНІЧНІ
ВАКУУМНІ ЗМІШУВАЧІ

TWISTER

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Вакуумний міксер для замішування гіпсів, 
пакувальних мас, силіконів.

Параметри змішування виводяться просто та швидко. 
Потужний мотор та помпа гарантують однорідне та без 
бульбашок замішування зуботехнічних гіпсів, пакуваль-
них мас та силіконів. Нова концепція створення вакуума 
за допомогою техніки Venturi (підключення стислого 
повітря) дозволяє дуже швидко отримати вакуум. Нова 
зручна для користувача концепція експлуатації з параме-
трами, що програмуються (Evolution), де всі функції оби-
раються за допомогою кнопок із символами.

Призначення:

Основні характеристики:

В об’єм поставки входить 
стакан 500 мл. Сервісний 
пакет: 3 роки гарантії, 10 
років наявність запчастин 
на складі.

Примітки:

RENFERT
Німеччина

WAMIX-COMFORT PLUS

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Вакуумний змішувач для всіх типів гіпсу, формувальних мас та силіконів.

Основні характеристики:
Напруга: 220-240 В; 50 Гц . Споживання струму: 1,2 А.
Потужність: 225 Вт. Маса: 17,6 кг.
Розміри, ШхВхГ вкл. з настінним тримачем без тримача чаші 205 х 365 х 408 мм. 
Рівень шуму: ≤70 дБ. 
Кількість обертів: 200-600 об/хв. (з регулюванням). Вакуум: 985 мбар.
Час замішування: до 240 с (регульований).
Клас захисту: ІР 22.
Електронний режим меню з індивідуальними можливостями регулювання. Максимальне генерування вакууму
до 985 мбар завдяки високопотужній незношуваній помпі мотору. Акустичний сигнал при завершенні програми.
Час замішування регулюється до 4 хвилин. Чаша вентилюється лише після спрацьовування перемикача вкл./викл. 
Розділений привод мотора та помпи. Дисплей на світлодіодах. Замішування без утворення бульбашок повітря.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

WAMIX-CLASSIC

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Вакуумний змішувач для всіх типів гіпсу, формувальних мас та силіконів.

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 220-240 В; 50 Гц. Споживання струму: 1,0 А.
Потужність: 150 Вт.  Розміри, ШхВхГ, мм: 205 х 365 х 318. Маса: 14,8 кг.
Рівень шуму: ≤70 дБ.
Кількість обертів: 380 об/хв.
Вакуум: прибл. 950 мбар. Час замішування: 240 с.
Старт процесу замішування при одному лише натисканні на клавішу. Автоматичний процес замішування при встанов-
ленні чаші. Акустичний сигнал при завершенні програми. Час замішування регулюється до 4 хвилин. Вентилювання 
лише після спрацьовування перемикача вкл./викл. Розділений привод мотора та помпи.

Двигун не потребує обслуговування, гарантує бездоганні результати замішування
без утворення бульбашок повітря. Надійна незношувана помпа мотора.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua

Вакуумний змішувач для однорідного змішування гіпсів, пакувальних мас та пастоподібних матеріалів 
без утворення бульбашок.

Регульоване текуче/попереднє та основне змішування у вакуумі з попередньо запрограмованим часом та швид-
кістю. Занесення в пам’ять до 60 програм змішування. Пам’ять та функція пошуку за допомогою індивідуального 
позначення. Кількість обертів, що програмується. Можливість монтування на стіні. Створення вакуума за допо-
могою помпи з подвійною камерою, що не потребує догляду. Мотор та помпа працюють окремо. 2 фільтра. Змі-
шувальні стакани. Консоль для фіксації стакана. Підключення до мережі: 230 V / 50 Hz. Споживана потужність: 
420 W. Розміри, в*ш*г: 215 / 335 / 320 мм. Включаючи підставку: 520 / 310 / 340 мм(сталь). Вага: 9,5 / 20,5 кг. 
Регулювання обертів: 100 - 600 за хв. Вакуум: близько 98 %. Корпус: високоякісна сталь.

Призначення:

Основні характеристики:

VACURET-S

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

“Це 

натуральний зуб, 

чи це кераміка?”

“Це SIGNUM!”

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22
тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua
магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08
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ВІБРОСТОЛИ АПАРАТИ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІПСУ

DS500, DS530

Вібростолик для створення вібрації під час зали-
вання як рідких, так і в’язких мас в опоки.

Дві хвилі: м’яка вібрація шляхом повної хвилі, сильна 
вібрація шляхом напівхвилі. Безступеневе регулювання 
потужністі - достатній діапазон для всіх робіт по відливан-
ню. Два різних ступені твердості гумової накладки (дають 
можливість вибору сили вібрації, що передається на опо-
ку або відбиткову ложку).

Вібростолик DS 530 має 5 ступенів потужністі - індиві-
дуально для кожного випадку.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

DENSTAR 
Корея

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

KV-16, KV-26 PLUS, KV-36

WASSERMANN
Німеччина

Призначення: Вібростоли для роботи з гіпсом.

Основні характеристики:

Стійкий литий корпус, полімерне покриття, нанесене методом порошкового напилення. Можливість перемикання
з 3000 на 6000 кол./хв. Унікальна інтенсивність вібрацій завдяки найвищій точності при виробництві апаратів.
Рівномірна вібрація всього столика завдяки центральному вібруючому магніту. Метал, який піддається вібрації,
розрахований на тривале навантаження. Всі прилади з лівої сторони оснащені обмежувачем з нержавіючої сталі.
Знімні гумові підставки, які можна мити. Заглиблені перемикачі захищені від бруду та потрапляння вологи.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

KV-36
220В/50 Гц

0,6 A
130 Вт

310х170х205 
10,8 
≤66

3000/6000
295х205 

KV-26 plus
220В/50 Гц

0,3 А
70 Вт

225х135х130
5,1
≤66

3000/6000
210х130

KV-16
220В/50 Гц

0,3 А
70 Вт

145х140х130
4,8
≤66

3000/6000
130х 130

Напруга:
Споживання струму:
Потужність:
Розміри, ШхВхГ, мм:
Маса, кг:
Рівень шуму, дБ (А):
Інтенсивність вібрації, кол./хв.:
Розміри вібростолика, мм:

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Вібростолик для рівномірного та без бульбашок змішування гіпсів,, пакувальних мас і інших матеріалів. 
Застосування: заливання зліпків, дублювальних форм і муфельних кілець тощо.

Підключення до мережі: 230V/50Hz.
Споживана потужність: 150 W.
Висота/ширина/глибина: 120/300/175 мм.
Вага: 6 кг.
Частота коливань: 3000 та 6000 на хвилину.
Інтенсивність: замішування регулюється плавно в межах 2 ступенів.
Корпус: високоякісна сталь.
Вібраційний лист.
Резинова опора, яку можна мити.
Потужний, розташований по центру вібромагніт.

Призначення:

ВІБРОСТОЛИК

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

Випускаються в 3-х модифікаціях  різноманітних розмірів та потужності. 
Основи виконані з гуми, легко знімаються та чистяться. 
Плавне регулювання  інтенсивності вібрації.

Вібростоли.
Основні характеристики:

Призначення: 
VIBR-X

O.M.E.C.
Італія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

Vibr-X-15 Vibr-X-24 Vibr-X-34

Напруга, В 220/240

Потужність, Вт 80 150 200

Вага, кг 3 6 10

Розміри стола, мм ∅165 252х155 352х252

Висота, мм 130 120 160

Стійкий до корозії та легкого чищення. Особливо економічний завдяки використанню різних алмазних дисків.
Примітки:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

тример для вологою обробки моделей.

Підключення до мережі: 230 V / 50 Hz.
Споживана потужність: 1500 W.
Розміри, в*ш*г: 350 / 360 / 410 мм.
Вага: 19 кг.
Кількість обертів: 3000 за хв.
Діаметр дисків: 250 мм.
Корпус: високоякісна сталь.
 Магнітний клапан.
Безперервне регулювання кількості води.

Потужний, з високою тягою мотор.
Опора для моделей.
Знімна фронтальна область з безпечним 
швидко роз’ємним з’єднанням.
Захист від перенавантажень.
Швидка зупинка.
 Запобіжник повторного вмикання при вимкненні електрики.
Підсвічування, галогенова лампа.
Різні шліфувальні диски.

Призначення:

Основні характеристики:

ROTOGRIND

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

MT PLUS

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Тример для мокрої та сухої обробки моделей.

Потужність мотора: 1.300 W. Корпус: новий спеціальний 
матеріал (PU = поліуретан) гасить шум, легкий та стійкий. 
Столик тримера: знімається без інструментів; з точною 
юстировкою та з розміченими лініями кутів. Індивідуаль-
не дозування кількості води для оптимального чищення. 
Безпека: зупинка мотора та води за допомогою вимикача 
захисту при відкриванні фронтальних дверей.

Тример може опційно комплектуватися дисками з 
частковим алмазним напиленням Marathon або з по-
вним алмазним покриттям Infinity.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

RENFERT
Німеччина

Надійні, високої якості, прості в експлуатації.  
Можливо використовувати як з водяним змочуванням, так і для сухої обробки. 
Керування подачею води вмонтованим електроклапаном.
Напруга: 220/240 В.
Потужність: 850 Вт.
Робоче поле: 115 мм.
Кількість обертів за хвилину: 2800.
Розміри: 300х370х330 мм.
Вага: 22 кг.

Тример.
Основні характеристики:

Призначення: 

SD 84.96.00 З КАРБОРУНДОВИМ ДИСКОМ
SD 84.96.D.00 З АЛМАЗНИМ ДИСКОМ 

O.M.E.C.
Італія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

HSS-88 

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Тример для роботи з гіпсом.

Основні характеристики:
Напруга: 230 В; 50 Гц. Потужність: 1000 Вт/4,6А.
Кількість обертів: 3000 об/хв.
Розміри,ШхВхГ, мм: 330х335х410. Маса: 22,2 кг.
Рівень шуму: ≤70 Дб.
Диск у стандартній комплектації – довговічний та міцний корундовий диск товщиною 10 мм.
Для надійності наклеєний всією поверхнею на трегер, збалансований електронним способом.
Самовідновний, з постійно високою обрізною здатністю на тривалий час.
Важкий корпус – солідна конструкція до останньої деталі.
Жолобковий підшипник зі змазкою – не потребує технічного обслуговування протягом всього терміну експлуатації.
Надзвичайно висока продуктивність завдяки підвищеному моменту обертання.
Великий виріз робочої поверхні 10,5х14 см.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

HSS-99

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Тример для роботи з гіпсом, для ортопедичної стоматології.

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 230 В/50 Гц. Потужність: 1200 Вт/5,5 А.
Кількість обертів: 3000 об/хв. Рівень шуму: ≤65 дб.
Розміри, ШхВхГ, мм: 400х430х470.
Виріз робочої поверхні, см: 12,5х16,0.
Короткозамкнутий двигун на 1 200 Вт з трифазним струмом, має захист відповідно до норм ІР54, не вимагає
технічного обслуговування. Оснащений кульовим краном та магнітним вентилем. Високоякісний корпус 
з полімерним покриттям, нанесеним методом порошкового напилення. Корпус диска, що легко відкривається
за допомогою ручки, розміщеної із задньої сторони приладу. Потужне промивання диску та внутрішніх частин.

Постачається винятково з алмазним диском – діам. 300 мм – для шовковистої, гладкої та рівної поверхні моделі.
Висока швидкість обробки.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

ПІНДЕКС-МАШИНИ АПАРАТИ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ МОДЕЛЕЙ

ZEISER P - 10 

Виготовлення моделей Zeiser® є дуже простим і доведено до досконалості, так що усі моделі є однаковими за якістю, 
а кожен робочий етап відрізняється максимальною надійністю. Стійка форма цокольної пластини. Запобігання на-
слідкам розширення гіпсу. Робочий час, необхідний для виготовлення моделей становить від 6 до 7 хвилин. Цоколь 
поставляється в готовому виді. З моделлю можна працювати вже через 40 хвилин.
Економність:
Zeiser® - це система, яка економить робочий час і матеріал. 
Економія гіпсу для виготовлення зубного ряду, завдяки блокуванню.
Цокольні пластинки, вторинні пластинки і металеві диски призначені для багатократного застосування.
Гіпс для цоколя не потребується. Потрібно менше витрат на комплектну цокольну пластинку, чим витрат на відповідну 
кількість гіпсу для цоколя. Клей, ввідні втулки або форми не потрібно.

У моделях Zeiser® коронка зуба прилягає прямо до рівної поверхні цокольної пластини. Завдяки цьому буквально од-
ним поглядом можна перевіряти, чи знаходяться сегменти в надійному найглибшому положенні.

“Zeiser® system” - це найточніша система виготовлення моделей.Призначення:
Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

ZEISER
Німеччина

G1 CONCEPT

Комплект: 
G1 Сoncept – піндекс-машина з лазерним наведенням
та можливістю підключення пилососа.
Потужність: 150 W.
Швидкість: 16.000 об/хв.
Вага: 2,4 кг. 
Дриль для піндекс-машини. 
Швидка заміна фрези.

Основні характеристики:

SCHICK
Німеччина

Піндекс-машина.
Призначення:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua

Лазерне маркування.
Плавне регулювання робочої позиції.
Потужний мотор.
Приймальна ємкість для пилу.
Точний круговий хід свердла 0,025 мм.
Упор свердла по глибині.

Легка зміна інструмента.
Опора для моделі не ковзає.
Підключення до мережі: 230 V/50 Hz.
Споживана потужність: 120 W.
Розміри, в*ш*г: 400 / 155 / 240 мм.
Вага: 8,6 кг.

Кількість обертів: 6000 за хв.
Хвостовик свердла: D 3 мм.
Свердло: D 1,6 мм
Різні зажимні цанги.
Корпус: високоякісна сталь.

Піндекс машина.

Основні характеристики:

Призначення:

ROTOPIN

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

Прилад дозволяє використовувати різні види штифтів та пін-системи. 
Лазер добре видно на гіпсах всіх кольорів, що дозволяє працювати швидко та точно.

Примітки:

Свердлильний станок з лазерним покажчиком для свердління в моделях отворів під штифти.
Має лазерний покажчик місця свердлення.
Простий у використанні.
Змінне число обертів.
Змінний шпиндель.
Напруга: 220/240 В.
Потужність: 180 Вт.
Кількість обертів за хвилину: 2800 – 8000.
Вага: 11 кг.
Розміри: 190х180х400 мм.

Піндекс-дріль (свердлильний станок).
Основні характеристики:

Призначення: 
STING 99.00.

O.M.E.C.
Італія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

Оснащений вбудованими витяжкою та освітленням. 
Електромагнітна фіксація робочого столика.
TR.87.L.00 укомплектовано лазерним вказівником.
Напруга живлення: 230 вольт, 50/60 герц.
Потужність: 125 Вт.
Кількість обертів за хвилину: 6000.
Діаметр диска: не більше 75 мм.
Вбудована відсмоктувальна система.
Знімний паперовий фільтр: пористістю 0,15 мкр.
Освітлення:  люмінесцентна лампа 6 ватт.
Вбудований електромагніт для тримачів моделі.

Розрізний станок для виготовлення розбірних моделей.
Основні характеристики:

Призначення: 
TR.87.00

O.M.E.C.
Італія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Машина для розрізання моделей з лазерним наведенням та алмазним диском.

Підключення до мережі: 230V/50Hz. Споживана потужність: 425 W. Висота/ширина/глибина: 360/370/345 мм.
Вага: 16 кг. Кількість обертів: 500 – 10000 на хвилину.  Корпус: високоякісна сталь. Точне регулювання розпильного 
полотна за вісюю дозволяє юстирувати його з точністю до міліметра. За допомогою спеченого алмазу виконуються 
розрізи найвищої точності. Регулювання столика за трьома параметрами допускає максимум свободи під час 
роботи. Електронне реглювання кількості обертів. Привід з регулюванням за віссю. Столик для моделі з магнітною 
фіксацією. Потужне підсвічування.  Захист для розпильного полотна.

Приладдя:
Розпильне полотно, алмаз, з гальванічним покриттям.
Модельний столик, 90 град. нахил, для магнітного кріплення.
Штриховий лазер для вирівнювання моделі. 

Призначення:

UNIMAT

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

Потужність: 800 W.
Швидкість: 7.500 об/хв.
Можливість підключення пилососа.

Розрізання моделей відбувається зі сторони цоколя. 

G2 CONCEPT

Основні характеристики:

Примітки:

Машина для розрізання моделей з лазерним наведенням та алмазним диском.
Призначення:

SCHICK
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ВОСКОМ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ

WAXLECTRIC

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Електрошпатель для моделювання коронок, мос-
тів та бюгельних протезів з воску.

20% економія часу на моделювання, оскільки не по-
трібно більше часу на окреме нагрівання інструментів. 
Відсутність усадки в моделі, так як віск не перегріваєть-
ся та не горить. Краща концентрація техніка на моделі, 
менше відволікається на віск та інструмент. Комфортна 
робота на моделі, завдяки тому що шпателі для роботи 
з воском постійно мають оптимальну робочу темпера-
туру.

Випускаються варіанти з однією та двома ручками, а також 
з реостатним та цифровим регулюванням температури. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

RENFERT
Німеччина 

HOTTY

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Воскотопки  для підтримання занурювального або 
моделювального воску в рідкому стані.

Можливість плавного регулювання температури від 
60°-110 град. Плівкова клавіатура захищає елементи об-
слуговування від забруднення. Завдяки вигнутому краю 
ванночки віск стікає в неї. Ванночка рівномірно передає 
температуру. Під час перерви в роботі воскова ванночка 
закривається кришкою. В закритому стані також можливі 
обслуговування та контроль. Мінімальні температурні ко-
ливання постійно вирівнюються..

Висока точність, 3 роки гарантії.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

RENFERT
Німеччина

ФПУ 4.1 ПЛЮС
Універсальний фрезерно-паралелометричний верстат.Призначення:

Діапазон температур: 40..240 °C. Момент на валу: 200 max гсм. Швидкість обертання наконечника: 1..30 тис.об./мін. Живлення: 
50/60Гц 1А  220 / 230 В. Габарити (без урахування приладдя, що входить в комплект постачання): 270 х 520 х 310 мм. Маса: 15 кг.

Основні характеристики:

2-х шарнірний маніпулятор, що фіксується по вертикалі і в горизонтальній площині, з універсальною голівкою для наконечника 
зуботехнічної бормашини діаметром 22..30 мм або інструментальних шпинделів; Встановлені пневмогальма плечей маніпуля-
тора і система обдування зони фрезерування; Мікрометрична голівка; Робочий столик з механічним визначенням горизонту і 
фіксацією нахилу; Електромагніт для фіксації столика; Універсальний шпиндель, що обертається, для інструменту діаметром 3 
мм, змінна цанга на діаметр 2.35 мм; Аналітичний стержень для визначення осі опорних зубів; Калібри глибини піднутрень 0.25, 
0.5, 0.75 мм для визначення розташування кінців утримуючих плечей кламерів на опорних зубах; Грифелетримач; Зуботехніч-
ний наконечник з ротаційним способом фіксації цанги; Конічна (0°) насадка електрошпателя, поєднана з утримувачем; Винос-
ний цифровий блок управління бормашиною і електрошпателем; Педаль ввімкнення/вимкнення; Додатково комплектується: 
для забезпечення високоякісного остаточного фрезерування металу первинних коронок - пристрій перенесення УП 2.0, шабери 
для воску ШАБЕР 1.0; конічні (2°, 4°, 6°) насадки електрошпателя, поєднані з утримувачем; ручка і моделюючі насадки ЕШ.

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

Фрезерування металевих сплавів, церкону для різноманітних технік замкових та телескопічних протезів, 
планування, підготовка та постановка замків та атачментів .

Основні характеристики:

Призначення: 
ФРЕЗЕРУВАЛЬНІ ПАРАЛЕЛОМЕТРИЧНІ ПРИСТРОЇ

ARTIGLIO
Італія

Лінія Excellent: A6, A8 - безальтернативні в класі точності серед подібних пристроїв завдяки безпрецедентним 
технічним рішенням фрезерні станки
Лінія Gold: А4, А3, А2, А1 - багатофункціональні комбіновані пристрої для всіх лабораторних процедур.
Лінія Baby: повнофункціональні пристрої початкового рівня для стандартних лабораторних потреб.
Лінія Parallel: багатофункціональні комбіновані пристрої для планування, моделювання, постановки замків і 
атачментів на моделі.
Лінія Zircon ART: ART ZERO - компактний і надчутливий до рухів фрезер-дуплікатор церкону. PERSEO - турбіна для 
церкону. 
SILENO - безальтернативній універсальний фрезер для абатментів.

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

PARASKOP M

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

Багатофункціональний фрезерний прилад.
Призначення:

Висота: 480 - 570 мм. Ширина: 290 мм. Глибина: 310 мм. Номін. Напруга: 200 - 240 в, 50/60 Гц. Спец. Напруга: 100 - 
120в, 50/60 Гц (за запитом). Номін. потужність фрезер. Шпинделя: 260 Bт. Швидкість обертання ок.: 1.000 - 50 000 об/хв. 
Pеверсивное обертання до 30.000 об/хв. Вага: 8,9 кг. Фрезерування і свердління воску і металу, обробка оксиду цирконію 
за допомогою лабораторної турбіни від BEGO (опція). Швидка і надійна фіксація шарнірів фрезерного плеча магнітами. 
Фрезерний шпиндель - потужний, без щіток, що не вимагає технічного обслуговування, з рухливим кільцем. Висока точ-
ність обертання без вібрації. Безступінчасте регулювання швидкості обертання до 50.000 об/хв і реверсивне обертання до 
30.000 об/хв забезпечують великий резервний запас потужності. Легкорухливі, без люфта, прецизійні шарніри завдяки 
дуже гладкій поверхні ковзання і ретельно відшліфованим направляючим втулкам. Відповідно до матеріалу за допомо-
гою цифрового табло можна заздалегідь встановити точне число обертів. Швидке позиціонування модельного столика 
в нерухомому положенні за допомогою електромагнітної фіксації. Повністю оснащений, готовий до роботи прилад: має 
фрезерний шпиндель, цанговий затиск з упором, ножна педаль управління, модельний столик, освітлення і наконечник 
для вимірювальних інструментів.

Основні характеристики:

BEGO
Німеччина
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“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49 , 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

CUCCIOLO CC4

MARIOTTI
Італія

Фрезер.

- Фрезерний мікродвигун (100Вт, 1000 – 27000 об/мин.) 
на пантографічному плечі, закріплений на штативі із 
станиною;
- Електронний блок управління мікродвигуном з плав-
ним регулюванням обертів, 
реверсом, та цифровим табло числа обертів.
- МС – столик з механічним кріпленням до станини.
- М1 – повітряна система з редуктором.
- М2 – галогенові лампочка підсвітки (24В).
- МР5 паралелометричний модуль з двома плечима.

Призначення:
Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 
206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

FEDI 18

MARIOTTI
Італія

Фрезер.

- Фрезерний мікродвигун (100Вт, 1000 – 25000 об/хв.) на 
пантографічному плечі, закріплений на штативі із станиною.
- Електронний блок керування мікродвигуном, вмон-
тований у корпус фрезера, з плавним регулюванням 
обертів, реверсом, та цифровим табло числа обертів.
- М1 – повітряна система з редуктором.
- М2 – галогенова лампочка підсвітки (24В).
- МР5 – паралелометричний модуль з двома поворот-
ними плечима.
- МР3M – модуль для вертикального сверління з мікро-
двигуном (100Вт, 1000 – 25000 об/хв.) та міліметрич-
ною шкалою.
- MCEF – стіл  з електромагнітним кріпленням до станини.

Призначення:
Основні характеристики:

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 
206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua

S3-MASTER

Стартовий набір фрез,7 шт (EDENTA). 
KT - стіл 3D, що координується (за осями X/Y). 
W v – кут, що регулюється. 
MO - столик для моделі універсальний. 
VSp - розширений шпиндель. 
FS - фрезерний піднос. 
Адаптуюче кільце.  
AS - утримуючий піднос. 
BLA - операційний   зовнішній блок. 

Основні характеристики:

Фрезер для всіх видів робіт.
Призначення:

SCHICK
Німеччина

►S3 - Master приладдя

►Фрезерування циркону

►S3 - Master основний

►Фрезерування циркону«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua

S1-JUNIOR

SCHICK
Німеччина

S1 - базова фрезерна машина, S1-FG-паралелометр, MO-столик 
для моделей, VSp-мірний шпиндель.  StE - блок управління з 
мотором в комплекті.  Cистемні компоненти для S1-Юніор. 
MT - Моделювальний столик. Wooden base - букова підставка 
для S1-Юніор. Lkk - діодна світлова насадка, коротка. Regler 
LK - пристрій для управління світлом.  Розширений мірний 
шпиндель для S1-Юніор.  Кільце-адаптер для встановлення 
мотора-наконечника С1,С2, SM, К9.

Основні характеристики:
Комбінований фрезерний станок-комплект.
Призначення:

►S1 - Junior приладдя

►S1 - Junior основний

МУФЕЛЬНІ ПЕЧІ

KM1, SLM1, GLM1, BLM1, TLM1, XLM1, KM3, SLM3, GLM3, BLM3, 
TLM3, XLM3, KMP6, KM6, SLM6, GLM6, BLM6, TLM6, XLM6

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

MIHM-VOGT
Німеччина

Муфельні печі. 16 моделей муфельних печей.

Зовнішні розміри, см, ШхВхГ: 40х48х40 ~ 54х70х69.          Розміри камери, см, ШхВхГ: 15х10х17 ~ 25х22х40.
Об`єм камери, л: від 2,6 до 22.                                                     Максимальна температура: 1100 ~ 1150°С.
Час нагрівання: 60 хв./900°С - 90 хв./1050°С.                        Напруга: 230V,АС. Потужність:1,6 ~7 kW.
Термоелемент: PtRh-Pt.                                                                   Вага: 32 ~ 119 кг.

Від 1 до 99-постійних програм записуються в пам’ять. 
Точне цифрове регулювання температури, швидкість нагрівання 1-9 °С/хв. Програма холодного відливання  3 рівні 
виставлення температури. Зручне  для користувача меню. LCD- великий  дисплей. Час відливання настроюється щодо 
часу днів тижня (час включення  печі вираховується автоматично). Час включення витяжки та витяжного ковпака 
програмується. Акустичний та оптичний сигнал після з акінчення програми та у випадку помилки. 4-бічне нагрівання 
камери. Спіралі закритого типу. Можливість вбудувати внутрішній вентилятор. Гарантія: два роки.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

MAGMA

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Муфельна піч попереднього нагрівання 
модельних форм, опок, випарювання воску.

В якості опції пропонується високопродуктивний ката-
лізатор – відсутні запахи, що обтяжують роботу, апарат 
та повітря залишаються чистими. 

99 програмних параметрів + 1 швидкісна програма. Швид-
кість нагрівання (керується): від 0 до 9 град./хв. Введення 
часу відливання напряму. Чотирьохстороннє  нагрівання. 
Максимальна температура нагрівання: 1100 град. Суцільна 
камера печі виключає втрату тепла. Гарантія 3 роки (на на-
грівальний елемент 6000 год. напрацювання).

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

RENFERT
Німеччина

Retomat
Підключення до мережі: 230 V/50 Hz
Спожича потужність: 3000 W
Температура максим.: 1100 град.
Розміри, в*ш*г: 555 / 420 / 380+90 мм
Камера нагріву, в*ш*г: 135 / 205 / 210 мм 
Об’єм: 5,5 л 
Програмне управління: мікропроцесор
Корпус: високоякісна сталь

Retomat MG
Підключення до мережі: 230 V/50 Hz
Споживча потужність: 2500 W
Температура максим.: 1100 град.
Розміри, в*ш*г: 580 / 450 / 430+90 мм
Камера нагріву, в*ш*г: 155 / 240 / 250 мм
Об’єм: 8,6 л
Програмне управління: мікропроцесор
Корпус: високоякісна сталь

Retomat Mini
Підключення до мережі: 230 V/50 Hz
Спожича потужність: 2000 W
Температура максим.: 1100 град.
Розміри, в*ш*г: 500/380/ 340+90 мм
Камера нагріву, в*ш*г: 115 /165/165 мм 
Об’єм: 2,8 л 
Програмне управління: мікропроцесор
Корпус: високоякісна сталь

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Муфельні печі для попереднього нагріву.

Система нагрівальних спіралей з 4 сторін. 4 ступеня витримки - нагрівальні рампи. Індикація збою. Контактний ви-
микач дверей. 5 програм. Цифровий дисплей індикації. Настроювання робочих параметрів за допомогою клавіш. 
Сучасні ізоляційні матеріали. Корпус VA.

Призначення:

RETOMAT MG, RETOMAT, RETOMAT MINI

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Повністю автоматичний, керується процесором. 
Має 10 програм з 5 режимами набору температури. 
Просте програмування з урахуванням дати та часу.
Повністю металевий, з антикорозійною обробкою.
Максимальна температура: 1100 град.
Опціонально оснащається витяжним елементом.
Зовнішні габарити: 390х490х380 мм.
Габарити камери: 170х120х160мм. 
Споживана потужність: 2,4 кВ.
Вага: 35кг.

Муфель програмний.

Основні характеристики:

Призначення: 
PHANTOM КМ - 3

TECHNO-GAZ
Італія

i n d u s t r i e s

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

FM4

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Муфельна піч для попереднього нагрівання 
модельних форм, опок, випарювання воску.

ОПЦІЯ - активна аспірація з програмним управлінням.

10 споживчих програм (енергонезалежні).
5 температурних зон, що програмуються.
Споживана потужність: 1700 W.
Максимальна робоча температура: 1100 °C.
Максимальний час для виконання програми: 100 год.
Ефективний розмір робочої камери, Ш/Г/Д з кераміч-
ною підкладкою: 100/170/180 mm.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

VOP
Болгарія

ЛИВАРНІ УСТАНОВКИ. ТИГЛІ

УЛП 1.1 АВЕКАСТ
Пневмо-вакуумна ливарна напівпровідникова установка з ручним приводом робочої камери.Призначення:

Діапазон робочих частот генератора 66±5 кГц. Маса розплавлюваного металу в діапазоні 10..100 г. Залишковий тиск 0.1 бвр. Тиск 
повітря 4..6 бар. Затримка подачі (крок 0.2 с) з 0..0.6 с. Діапазон регулювання потужності генератора (крок 5 %) 30..100 %. Потуж-
ність споживана пікова (макс.завантаження), не більше 3.2 кВт. Максимальна температура нагріву, до 1700 °C. Електроживлення 50 
Гц\16А\220 В. Габарити модуля охолодження, не більше 310 х 445 х 400 мм.Маса модуля охолодження (без води), не більше за 10 
кг. Габарити (без модуля охолодження), не більше 960 х 490 х 500 мм. Маса виробу, не більше 70 кг.

Основні характеристики:

Рівномірний нагрів металу забезпечується середньою частотою індукційних струмів. Автоматичний захист генератора від переванта-
жень. Плавне регулювання потужності забезпечує підбір оптимального режиму плавки залежно від типу і кількості завантажуваного 
металу. Електроживлення - від однофазної мережі. Циркуляційна система водяного охолодження індуктора з автономним модулем 
і примусовою вентиляцією. Максимальна температура охолоджуваної води 60 °C. Автоматичний захист індуктора від перегрівання. 
Система блокувань для підвищення безпеки робіт. Індикація режимів і параметрів на цифровому дисплеї. Автоматичне діагносту-
вання основних несправностей. Розлив металу тиском. Тиглі типу малий “YK - I (DUCATRON - A)” або “СASTOMAT-А”. Електропривід 
переміщення індукційної камери. Регулювання тиску і затримки подачі стислого повітря.

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

ТИГЛІ КЕРАМІЧНІ 

Висока метало- і шлакостійкість.
Знижена змочуваність поверхні розплавами металів і шлаків.
Відкрита пористість не більше 18 %.
Вміст SiО2 не менше 99,5 %.
Ресурс тиглів не менше 25 плавок-заливок. 

Основні різновиди: тигель типу “Хереус”, тигель типу “Дегутрон”, тигель типу “Желенко”, тигель типу “Дукатрон”, 
тигель типу “ ФАРНАКС “, тигель типу “ НАУТІЛУС “, тигель типу “ МАНФРЕДІ “, тигель типу “Ізодент”, тигель типу 
“Івокаст”, тигель типу “ ФУЗУС “.

За бажанням замовника можливе виготовлення тиглів для будь-яких типів ливарних установок.

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

ОПТИМА
Україна

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

FORNAX T

Компактна настільна індукційна ливарна машина.
Призначення:

Відливання за допомогою відцентрової сили.
Швидка індукційна плавка за допомогою системи нагріву 3600 Вт.
Температура плавлення - до 1550 °С - ідеальна для всіх - стоматологічних  сплавів (окрім титану).
Режим плавки для керамічних і графітових тиглів.
Зручне центрування положення опоки до носика тигля.
Різкий старт центрифуги для оптимального литва.
Нова інформативна та проста операційна панель
Висота: 440 мм. Висота з відкритою кришкою: 965 мм. Ширина: 785 мм. Глибина: 625 мм.
Глибина з відкритою кришкою: 650 мм.
Напруга електроживлення: 230 В, 50/60 Гц. Споживаний струм при 230 В: 16 А.
Підключення води (3/4"): 2 л/хв. Вага: 80 кг.

Основні характеристики:

BEGO
Німеччина

COSTA, Україна, Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: 8 (044) 331 50 36, 
факс: 8 (044) 467 28 87, тел.: 8 (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

ТИГЛІ

Керамічні тиглі для усіх типів ливарних установок, 
як відкритого полум’я так і індукційних. 

Робляться в 3х видах - стандартні, з цирконієвим покрит-
тям і з нітридним покриттям. 
Усі тиглі мають дуже високу опірність до температурних 
перепадів. 
Тривалий термін служби забезпечується низькою чутли-
вістю до оксидів металів. 
Тиглі придатні для відлиття будь-яких сплавів використо-
вуваних в стоматології, для відлиття сплавів з дорогоцін-
них металів існують спеціальні графітні вкладки.

Призначення:

Основні характеристики: 

CERAMIQUES 
& REFRACTAIRES, Франція

HERACAST   IQ

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ РОМАНА БАРАБАХА», 79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22 ,тел.: +380 32 236 72 42, факс: +380 32 236 72 43, е-mail: roman.barabach@i.ua

HERAEUS
Німеччина

Компактний ливарний прилад індукційного нагріву для плавлення та відливання
сплавів благородних (130 г) та неблагородних (100 г) металів
(за винятком титану) в умовах вакууму та під тиском.

Призначення:

Габарити     770 х 490 х 450 мм
Необхідна площа    850 х 560 мм
Напруга     220 В
Потужність     2,6 кВт
Максимальна температура плавлення                                   1.650°С
Робочий тиск                                                      4 – 7 Бар
Вакуумна помпа    інтегрована
Система водяного охолодження                            автономна
Маса      65 кг

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Апарат для відливання під тиском у вакуумі благородних та неблагородних металів.

Основні характеристики:

Завдяки плавлення у вакуумі отримується поверхня з мінміальною оксидацією.
Завдяки високому тиску пресування після литва виходить щільна та без усадочних раковин структура.

Плавлення за допомогою індукції у вакуумі. Оптичний контроль температури. Графітові або керамічні тиглі. Функціо-
нальний ступінчатий перемикач. Регулювання температури до 4 вічок пам’яті з інтерфейсом РС як опції. Температур-
не регулювання. Розширення пам’яті на 3 вічка. Стартовий пакет для Induret copmact. Інтерфейс РС. Підключення до 
мережі: 230 V/50 Hz. Споживана потужність: 3600 W. Розміри, в*ш*г: 400 / 345 / 600 мм. Вага: 38 кг. Тиск повітря: 
мінімум 3,5 бара. Тиск води: мінімум 3,5 бара. Розмір муфеля: 1 – 12. Кількість: 110 г благородних / 55 г неблагородних 
металів. Температура: 1600 град. Корпус: високоякісна сталь.

Призначення:

Примітки:

INDURET-COMPACT

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Максимальна вага сплаву: 180 г.
Висота: 630 мм.
Ширина: 550 мм. 
Глибина: 600 мм. 
Тиск: 6 Бар. 
Температура: 0-1600° С.
Висота ливарного кільця: 60 мм. 
Напруга/частота: 230 В/ 50/60Гц. 
Вага установки: 130 кг.  
За бажанням замовника комплек-
тується вбудованим принтером та 
приладом подачі аргону.

1. Ливарні кювети (циліндри).
2. Тиглі.
3. Вакуумний насос.
4. Цанга для ливарних кювет.
5. Підставка під установку.
6. Захисні окуляри.

Нова установка для відливання усіх стоматологічних сплавів, як 
благородних, так і неблагородних (включаючи сплави з низьким 
вмістом титану) забезпечує абсолютну  точність. 

Вакуумна автоматична ливарна установка.
Основні характеристики: Комплектація:

Примітки: 

Призначення: 
ASM-30  

TECHNO-GAZ
Італія

i n d u s t r i e s

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

VOP
Болгарія 
LC CAST 600

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Ливарна установка  для індукційно-високочастотного 
плавлення металу та центробіжного відливання. 

Установка має автоматичний механізм підйому-
опускання індуктора та великий дисплей для відобра-
ження параметрів (російською мовою).

Максимальна споживана потужність: 2,5кВт. Мінімаль-
на/максимальна кількість металу в тиглі: 7/100 г. Мак-
симальний час для повного розплавлення 30 г металу: 
60 сек. Охолодження: водяне, автономне. Вибір потуж-
ності ВЧ-генератора при плавленні Ni-Cr-Co сплавів та 
благородних металів: автоматичний. Вага:125 кг.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

EASY CAST 

Вакуумна ливарня  відкритого полум’я .

Зовнішні розміри, см, ШхВхГ: 37х90х48.
Напруга: 230V  АС.
Потужність: 400 W.
Максимальний вакуум: 985 mbar.
Вага: 62 кг.

Безтиглеве плавлення. Безкільцеві муфельні опоки. Підходить для всіх дентальних сплавів (ЕМ та NEM, крім титану). 
Швидко досягається температура відливання. Можливості для відливання модельного литва. Можливість відливати 
мінімальну кількість від 5 г  до 125 г  сплавів. Економія витрат при відливанні без тигеля. Можливість швидкого послідов-
ного відливання,  а також без напруги в різних розмірах. Простота в користуванні.  Компактні розміри. Висока якість та 
точність литва. Гарантійний термін: два роки. Безкоштовні курси з литва,  навчання роботі на даному приладі.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

ZUBLER
Німеччина

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

АПАРАТИ ПІСКОСТРУМИННІ

АПО 1.2 МЕГА 
Апарат для струминної обробки (Серія УНІВЕРСАЛ).Призначення:

Діаметр сопла модуля: 1,5 / 1,0 мм. Фракція абразиву модуля: 125..350 / 25..125 мкм. Маса абразиву модуля, до 2.1 кг. Діаметр ста-
ціонарного сопла: 3 мм. Фракція абразиву: 150..400 мкм. Маса абразиву, до: 5 кг. Витрата повітря: 80 л/хв. Робочий тиск 3..6 бар. 
Живлення: 50/60 Гц, 220/230 В. Габарити: 440 x 490 x 415 мм. Маса: 15 кг.

Основні характеристики:

Застосовуэться в стоматологічних ливарних лабораторіях при обробці модельного лиття : розпаковування ливарних форм; попере-
днє очищення відливань; підготовка відливань під електрохімполірування. У зуботехнічних лабораторіях для чистової струминної 
обробки поверхонь: загладжування і глянсування поверхонь на роботах, що фрезеруються, атачменах і внутрішніх поверхнях коро-
нок; збільшення поверхні мережевих структур клейових мостів; підготовки ділянок під пайку; надання шорсткості (під пластмасові 
покриття); струминної обробки перед/між випаленнями; забезпечення кращого зчеплення з цементом; видалення зубного каменю з 
пластмасових протезів. Циркуляційна подача абразиву через стаціонарне твердосплавне сопло. У стаціонарний струминний проектор 
встановлюється силіконова втулка, що утримує сопло. Управління тиском: редуктор з вологовідділителем і монометром. Захисна мета-
лева сітка оглядового скла з силіконовим покриттям, фіксація до скла магнітами. Педаль керування пневмоклапаном під’єднуваним 
зовнішнім витягом. Доукомплектування пневматичним долотом ПД 1.0 для розпаковування опок, обдуване сопло СО 1.0.

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

Основні характеристики:

Примітки:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Піскоструминний апарат.

Підключення до мережі: 230V/50Hz. Споживана потужність: 10 W. Висота/ширина/глибина: 350/470/450 мм.
Вага: 12 кг. Витрати повітря: близько 80 л/хв. Тиск: 0,5-6 бара. Сопла WIDIA: 0,6/0,8/1,2/1,5 мм опція. Зернистість: 
25-250 ммк. Корпус: високоякісна сталь. 
Закрита струйна кабіна з 2 або 3 бачками. Педальне управління. Рівномірний потік струменю  за рахунок нагрівання 
камер. Безпечне скло з захисною плівкою. Підсвічування всередині камери. 
Повітряне сопло для чищення. Манометр тиску з уловлювачем води та фільтром. Манжети зі шкіри. 

Ефект: Обробка поверхонь корундом і скляними перлами 25-250 ммк твердих крихких матеріалів (кераміки, мі-
нералів, загартованої та незагартованої сталі тощо), а також благородних і неблагородних металів. Різна якість по-
верхонь від надання шорсткості до глянцювання. Пропонуються з 2 або 3 бачками. 

Призначення:

SANDURET 2K, SANDURET 3K

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

BASIC

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104,
 тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Піскоструминний апарат для тонкострумної 
обробки та грубого розпаковування.

Запатентовані спеціальні змішувальні камери для рівно-
мірної подачі піску при тиску від 1 до 6 бар.  Довговічні 
шланги IT та сопла, що мало піддаються зносу. Світла ка-
мера для струминної обробки з використанням звичай-
ної вбудованої лампи потужністю 2400 люкс. Покращена 
прокладка шлангів для кращого огляду. Зажими 
струменевих грифелів та сопел для ергономічної роботи. 

Піскоструминні апарати Renfert дозволяють виконува-
ти будь-яку струминну роботу.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

RENFERT
Німеччина

Має 3 абсолютно автономні робочі місця з поворотним на 240 град. 
та механізмом розрахованих на 3 різноманітні  типи абразивних засобів.

Універсальний ливарний піскоструминний апарат.

Основні характеристики:

Призначення: 
SKYLAB

TECHNO-GAZ
Італія

i n d u s t r i e s

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

АХ-В3 

TIANGIN AXIAN
Китай

Піскоструминний апарат (2 бластера). 
Піскоструминний апарат AX - B3 використовується для 
поліровки поверхні керамічних коронок.

Напруга: 220В/50Гц±10%.
Тиск: 4кг/см2.
Потужність: <8Вт.
Розміри: 40x43x28см.

Призначення:

Основні характеристики:

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, 
тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com
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CEMAT NT 2/3/4

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Піскоструминний апарат для обробки поверхонь будь-яким видом піску.

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 220-240 В; 50 Гц. Потужність: 50 Вт. Штепсельна розетка апарата, споживання струму макс.: 8 А.
Розміри, ШхВхГ, мм: 550х480х610/430х480х610. Маса, кг: 42,6; 37,7; 34,0.
Рівень шуму: ≤70 дБ. Місткість резервуара: 800 куб.см = 1,2 кг.
Під’єднання до стисненого повітря: 3-6 бар. Робочий тиск: 1-6 бар.

Процес обробки без пульсації, в діапазоні 0,5-6,0 бар, відбувається без руху будь-яких деталей та вібрації.
Електропровідні шланги виключають іскрову ерозію, що забезпечує триваліший термін їх експлуатації.
Інтегрований ящик для піску, де збирається грубий пісок, не навантажуючи при цьому фільтр відсмоктувача.
Кольорове кодування рукоятки сопла і ємності з піском. Можливість використовувати пісок від 25 до 250 мк.
В ємності завжди наявний залишковий тиск, що виключає зволоження піску. Нові, дуже гнучкі і електропровідні
шланги, що збільшує їх термін експлуатації.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

GOBI-2

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Піскоструминний апарат.

Основні характеристики:
Напруга: 230 В; 50 Гц.
Розміри, ШхВхГ, мм: 430х330х490.
Потужність: 50 Вт.
Маса:15 кг.
Місткість резервуару: 800 кв.см = 1,2 кг.
Підключення повітря: до макс. 6 бар.
Функції швидкого старту-зупинки, що викликається за допомогою педалі. Ергономічні наконечники. 
Витрата піску - дуже економна. Робочий тиск 0,5-6,0 бар, точна настройка за допомогою манометра,
нові гумові шланги з тривалим терміном служби (електропровідність запобігає іскровій ерозії). 
Використовується оксид алюмінію 50-110 мкм або 110-250 мкм, або перли 50 мкм.
Оптимальна освітлюваність робочого поля без утворення тіней, захищена лампа,
яку можна легко і швидко замінити.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

ВИТЯЖНІ ПРИСТРОЇ

VORTEX COMPACT3L

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Пилосос для роботи з піскострумними апаратами 
та з функцією вологого всмоктування.

Загальна споживана потужність – до 3 600 W, про-
дуктивність всмоктування – 3700 л/мін, при компак-
тних габаритах і вазі всього лише 10 кг Завдяки цьому 
можна без проблем експлуатувати два апарати одно-
часно. Функція вологого всмоктування дає можливість 
видаляти розчинену у воді кераміку або цирконій, що 
виникають при роботі з лабораторною турбіною з во-
дяним охолоджуванням. Система Free-Filter – чищення 
фільтру натисненням на кнопку: всмоктуючий шланг 
закривається долонею, іншою рукою натискається 
кнопка системи “Free-Filter”.

Призначення:

Оснорні характеристики:

RENFERT
Німеччина

801 ASP

SILFRADENT
Італія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Зуботехнічний пилосос для роботи з піскостру-
миннимими апаратами, сухими триммерами та 
витяжними боксами.

Потужність: 900 Вт. Потужність всмоктування: 180 
куб.м/год. Місткість: 29 л. 4-ступінчата система 
фільтрації. Тканинний мішок для збирання пилу. 
Корпус виготовлений з матеріалу ABS (стійкий до 
ударів та корозії).

Пилососи, що добре себе зарекомендували, розро-
блені спеціально для зуботехнічних лабораторій. 

Призначення:

Склад та властивості:

Примітки:

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Порохотяг для видалення пилу, бруду, газів і пари будь-якого виду на робочих місцях або машинах на ви-
робництві, в лабораторії та майстернях.

Підключення до мережі: 230V/50Hz.
Споживана потужність: 400 - 1000 W.
Висота/ширина/глибина: 430/330/260 мм.
Вага: 11 кг. Видалення пилу: 99,98 %.
Корпус: високоякісна сталь. Система подвійних фільтрів.
Можна обладнати фільтром із активованим вугіллям.
Електронне регулювання потужності з хорошою витяжкою.
Швидка заміна фільтрів.Низький рівень шуму.

Приладдя: 
автоматичне ввімкнення для витяжок.

Призначення:

DUSTY

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

Компактний пристрій, оснащений змінним фільтром-мішком і фільтром тонкого очищення.
Працює в режимах ручного і автоматичного запуску.
Світлодіодні індикатори вказують необхідність заміни фільтру-мішка або вугільних щіток.
Відключення у разі повного заповнення фільтру.
Фільтр з активованим вугіллям надається як опція. 

Переваги: 
Низький рівень шуму.
Велика потужність всмоктування.
Можливість індивідуального налаштування чутливості під будь-який мікромотор.
Зручне розташування фільтрів (швидка заміна).

Технічні характеристики:

V4000

Витяжна система для 1-го робочого місця з можливістю портативного і вбудованого використання.
Призначення:

Основні характеристики:

ZUBLER
Німеччина

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

Розміри, ШхГхВ, мм 256(375)x 435x 400

Напруга, В/Гц 230/ 50–60

Максимальна споживана потужність, Вт
- всмоктуючий пристрій
-приєднуваний пристрій

1150
700
до 450 

Всмоктуюча потужність, л/с 25-36

Рівень шуму, дб 52-61

Максимальний вакуум, Па 13000

Вага, кг 20 

Гарантія: 2 роки.
Примітки:

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

Економія робочого простору (встановлюються в підвалі або в окремому приміщенні).
Низький рівень шуму (поблизу робочого місця техніка немає працюючих витяжних моторів).
Зниження витрат на обслуговування (безколекторні мотори і відсутність фільтрів - мішків).
Низьке електроспоживання.
Поліпшення мікроклімату приміщення (всмоктуване повітря виводиться назовні).
Можливість використання фільтрів з активованим вугіллям.

FZ VARIO

Централізовані витяжні системи для великих лабораторій (понад 6 робочих місць).
Призначення:

Основні характеристики:

ZUBLER
Німеччина

Витяжний пристрій FZ 5/2 VARIO FZ 10 VARIO FZ 20 VARIO

Всмоктувальна потужність, л/с 20-300

Площа фільтру, м2 5 10 20

Рівень шуму, дБ 52-71

Макс. кіл-ть під’єднуваних 
робочих місць

14 25 35

Розміри, Ш х Г х В, см 1360х600х1620 1320х600х2010 1700х600х2100

Гарантія: 2 роки.
Примітки:
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МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

Технічні характеристики:
Витяжна система FZ1 VARIOmaster® FZ2 VARIOmatic®
Розміри, ШхВхГ, мм: 224х760х600 334x810x600
Вага, кг 38 72
Максимальна потужність, Вт 1100 1900
Потужність всмоктування (мін.- макс.), л/с 16-65 20-100
Площа фільтру, м2 1,5 2,3
Рівень шуму (мін. - макс.), дБ 44-67 49-61
Максимальна кіл-ть під’єднуваних місць 4 6

ZUBLER
Німеччина
FZ1 VARIOMASTER®/ FZ2 VARIOMATIC®

Це централізовані витяжні системи для підключення до 4/6 робочих місць. Оснащені безколекторними моторами. Пил збира-
ється в контейнерах. Переваги: Безколекторні мотори мають більший термін експлуатації. Немає необхідності купувати і вста-
новлювати щітки і фільтри-мішки. Відсутність вугільного пилу в потоці вихідного повітря. Зменшений рівень вібрації і шуму. 
Функція продування поворотним потоком повітря гарантує постійну чистоту фільтру. Автоматичне сповіщення про необхід-
ність очищення контейнера.

Призначення:

АПАРАТИ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ. ШЛІФМОТОРИ. БОКСИ МІКРОМОТОРИ ЗУБОТЕХНІЧНІ

WP-EX 3000

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Полірувальний апарат (полірування та відсмоктування при мінімальній потребі місця).

Основні характеристики:
Напруга: 230 В; 50 Гц. Потужність мотора: 500 Вт. Споживання енергії: 3,7 А (850 Вт).
Кількість обертів регульована: 750-6000 об/хв. Потужність вентилятора: 970 куб.м/год.
Розміри, ШхВхГ, мм:  645х475х545. Маса: 51 кг
Рівень шуму: ≤70 дБ.
Компактний полірувальний вузол і відсмоктуючий пристрій, придатні також для невеликих лабораторій.
Корпус повністю виготовлений з металу, покритого шаром порошку, нанесеного методом напилювання, робоча час-
тина – з нержавіючої сталі. Ефективний відсмоктуючий пристрій. Оптимальна освітленість робочої зони.
2 легкознімні полірувальні піддони, повністю виготовлені з гуми. Індивідуально регульоване ударостійке захисне скло 
над кожним шпинделем. 
Полірувальний мотор: короткозамкнутий мотор з великою тягловою силою, призначений для тривалої експлуатації.
Мотор охолоджується поверхнею корпуса, тому захищений від пилу і не потребує догляду на весь період експлуатації.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

WP-EX 10

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Полірувальний апарат.

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 220-240 В; 50 Гц. Споживання струму: 2,9 А. Потужність мотору: 500 Вт. Кількість обертів: 1500/3000 об/хв. 
Потужність вентилятора: 445 кв.м/год. Розміри, ШхВхГ, мм:  450х450х560. Маса: 34,5 кг. Рівень шуму: ≤70 дБ.
Потужний, довговічний, з короткозамкненим двигуном, що не потребує догляду.
2 ступені перемикання, 1500 та 3000 об/хв.
Тонкодисперсний фільтр для пилу, легкозамінний.
Поверхневе охолодження мотору, внаслідок цього високий захист від пилу.
Ударотривке, встановлюване захисне скло та інтенсивне освітлення робочого поля.
Корпус повністю з нержавіючої сталі. Повністю гумова полірувальна ванночка, що легко знімається.

Додатково WP-EX 10 має інтегровану та продуману шухляду для відходів.
Особливо практична для очистки: полірувальна ванночка з м’якої гуми легко та просто знімається.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Установка для полірування безпосередньо на робочому місці. 
Для різних матеріалів (завдяки можливості змінювати кількість обертів).

Підключення до мережі: 230V/50Hz.
Висота/ширина/глибина: 170/340/140 мм.
Потужність мотора: 450 W.
Вага: 3 кг.
Кількість обертів: 300 – 9000 на хвилину. 
Корпус: високоякісна сталь.
Плавне електронне регулювання кількості обертів.
Захист із VA з витяжними штуцерами.
Низький рівень шуму та відсутність вібрації.
Як опція можливе підключення свердлильного патрона.
Підключення для витяжки.

Призначення:

POLIRET MINI

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Полірувальна установка для шліфування, полірування, надання шорсткості, очищення та оброб-
ки щіткою металевих та пластмасових об’єктів.

Підключення до мережі: 230 V/50 Hz.
Потужність мотора: 550 W.
Потужність витяжки: 400 W.
Розміри, в*ш*г: 500 / 720 / 570 мм.
Вага: 50 кг.
Регулювання обертів: 800 - 4500 за хв..
Витяжка: 800 куб.м/год.

Корпус: високоякісна сталь.
Фільтрувальний мішок – багаторазовий (миється).
Полірувальні шпинделі із високоякісної сталі.
Галогенне підсвічування в комбінації із защитками з безпечного скла.
Полірувальні лотки легко виймаються для чищення.
Мотор з регулюванням кількості обертів.
Аварійний вимикач.
Підйомний столик Vario з регулюванням висоти за допомогою мотору.

Призначення:

Примітки:

POLIRET

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

MVK1/M1

MVK-LINE
Німеччина 

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Зуботехнічний мікромотор для екстремальної 
роботи в зуботехнічниих лабораторіях.

Швидкість: 50.000 об/хв. 
Безколекторний мікромотор постійного струму. 
Обертовий момент: 7,5 Н\см.
Потужність: 260 Вт.
Висока плавність роботи.

Мікромотор серії M1 Black Edition – це вдосконале-
ний варіант М1.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

MA 30/MA 31/MA 35/MA 50

Зуботехнічні машини та фрезерні станки FR30, FRM30, FR35, FRM35.

Зовнішні розміри, см, Ш x В x Г: 33х10х23
Максимальна потужність:150/ 180/ 260/ 260 W
Напруга:230V,АС
Обертовий момент: 6,5/ 7,0/ 7,5/ 7,5 Нсм

Кількість обертів: 1000-30.000/1000-30.000/
1000-35.000/1000-50.000 об./хв.
Цанговий зажим: 2,35 мм, 3 мм
Вага мікромотора: 270/ 250/ 270/ 270 г
Загальна вага: 3,7 /  4  / 4,3 /  4,6 кг

Цифровий дисплей відображає оберти двигуна. Ручний регулятор виставляння оборотів. 
Перемикач реверсу напряму. Мікромотор без вугільних щіток. Мала вага та велика потуж-
ність мікромотора забезпечують легкість та впевненість в роботі. 3 різних виконання блока 
управління: настільний, колінний, з ножною педаллю. Акустичний та оптичний сигнал у 
випадку несправності, самотестування. Гарантійний термін: два роки. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

MUSS DENTAL
Німеччина

HSM-50, HSM-40

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Мікромотор зуботехнічний для обробки всіх матеріалів – від пластмаси до оксиду цирконію.
Основні характеристики:

Примітки:
Функція продування, інтегрована безпосередньо в рукоятку (HSM-50).

Захист від перевантаження, швидкий старт, негайна зупинка, правий та лівий хід з повним числом обертів. Особливо 
ергономічне керування з наочністю всіх функцій та режимів роботи, автоматичні режими. Економія часу завдяки еко-
номічній функції продування. Оптимальне число обертів для незначного нагрівання матеріалу та тривалішого терміну 
служби інструмента. З ножним, колінним або настільним блоками.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

HSM-40
220-240 В/50/60 Гц

160 Вт
2,5; 3,7; 4,0

≤55
1000-40000

5,5

HSM-50
220-240 В/50/60 Гц

200 Вт
3,5; 4,7; 5,0

≤55
1000-50000

7,8

Напруга:
Споживання струму:
Маса, кг:
Рівень шуму, дБ:
Число обертів, об/хв.:
Обертальний момент, Нсм:

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

С1 MASTER 

SCHICK
Німеччина

Призначення:
Основні характеристики:

Примітки:

Безколекторний мікромотор.

Плавне регулювання швидкості: від 1.000 до 40.000 об./хв. 
Обертовий момент: 5,0 Ncm. Цанга: 2,35мм. Низький рівень 
шуму та вібрації. Анатомічна форма наконечника - для три-
валих високоточних робіт. С1\SK Master мікромотор, колінне 
управління. С1\SF Master мікромотор, ножне управління. С1\
ST Master мікромотор, наст. управління, цифровий дисплей, 
реверс. С1/МН Master мікромотор з рукавом.
                     Плавне регулювання швидкості: від 1.000 до 40.000 
об./хв. МІКРОМОТОРИ ЗУБОТЕХНІЧНІ - безколекторні, не об-
слуговуються, захист від пилу, довічна гарантія на ротор та 
обмотку, ручне складання. Стійкий до зношування , гнучкий, 
силіконовый кабель. Збереження 100% вказаної потужності, 
що не має аналогів, при безперервній роботі.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

С2 MASTER 

SCHICK
Німеччина

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:
Безколекторний мікромотор.

                         Плавне регулювання швидкості: від 1.000 до 40.000 
об./хв. МІКРОМОТОРИ ЗУБОТЕХНІЧНІ - безколекторні, не об-
слуговуються, захист від пилу, довічна гарантія на ротор та 
обмотку, ручне складання. Стійкий до зношування , гнучкий, 
силіконовий кабель. Збереження 100% вказаної потужності, 
що не має аналогів, при безперервній роботі.

Плавне регулювання швидкості: від 1.000 до 50.000 об./хв. 
Обертовий момент: 6,7 Ncm. Цанг: 2,35 мм, для всіх видів 
робіт. Низький рівень шуму та вібрації. С2\SK Master мікро-
мотор, колінне управління, система Tempomat. С2\SF Master 
мікромотор, ножне управління, система Tempomat. С2\ST 
Master мікромотор, наст. управління, цифровий дисплей, 
реверс. С2/МН Master мікромотор з рукавом.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

С3 MASTER 

SCHICK
Німеччина

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:
Безколекторний мікромотор.

Плавне регулювання швидкості: від 1.000 до 40.000 
об./хв. МІКРОМОТОРИ ЗУБОТЕХНІЧНІ - безколекторні, не об-
слуговуються, захист від пилу, довічна гарантія на ротор та об-
мотку, ручне складання. Стійкий до зношування, гнучкий, силі-
коновий кабель. Збереження 100% вказаної потужності, що не 
має аналогів, при безперервній роботі.

Плавне регулювання швидкості: від 1.000 до 50.000 об./хв. 
Обертовий момент: 7,8 Ncm. Цанга: 2,35 мм, для всіх видів 
робіт. Низький рівень шуму та вібрації. С3\SK Master мікро-
мотор, колінне управління, система Tempomat. С3\SF Master 
мікромотор, ножне управління, система Tempomat. С3\ST 
Master мікромотор, наст. управління, цифровий дисплей, 
реверс. С3/МН Master мікромотор з рукавом.

АПАРАТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЛІРУВАННЯ

АПАРАТИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

АПАРАТИ ПАРОСТРУМИННІ

ЕЛЕКТРОПОЛІРУВАННЯ EG, EG1, EG2

MIHM-VOGT
Німеччина

Прилади для електрополірування хромо-кобальтових литих модельних протезів.
Призначення:

Основні характеристики:

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

Тип Напруга, В Потужність, 
Вт

Потужність 
нагрівача, Вт

Максимальний 
струм, А Об’єм вани, л Вага, кг Зовнішні розміри,  

Ш x В x Г, см

EG 230 125 - 7,5 1 8,8 34 x 26 x 33

EG1 230 125 200 7,5 2,5 10,1 32 x 32 x 33

EG2 230 600 200 30 5 19,2 35 x 35 x 40

Прилади для електрополірування. Від 1шт,  до 1~3 шт, до 4~6 шт хромокобальтових литих модельних протезів. На-
строювання безступінчасте, плавне  до макс. 7,5 або 30 ампер. З підігрівачем  електроліту. З регулятором температури. 
З переміщенням  моделі. Гарантія: 2 роки.

Примітки: 

Надпотужний ( 60/80/100/120 ДЖ ), повне цифрове управління, TOUCH SCREEN дісплей, програмування ( 100 
програм), можливо використання Аргону,  10х оптика Leica, самий компактний в своєму класі, але з великою 
камерою. Компетентна ціна.

Зварка любих сплавів, в т.ч. титанових, безпосередньо на моделі без ризику згорання пластмас, ремонт дефек-
тів литва, пор та щилин, приварка постів та кламерів, подовження країв коронок, реконструкція протезів.

Призначення:  

Основні характеристики:

ЛАЗЕРНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ.

O.M.E.C.
Італія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

обладнання та 
інструменти 
зуботехнічні 

- апарати 
піскоструминні

SUNSTONE TECHNOLOGY

ORION DENTAL
США

Мікроімпульсний зварювальний апарат «ORION DENTAL», 
який забезпечує якість зварки порівнянну з лазерною.

Застосування
Зварка коронок і мостів із сплавів на основі NiCr і/або CoCr, бюгельних протезів. Усунення “балансу” мостів. 
Зварка безпосередньо біля кераміки або акрилу без їх ушкодження. Пайка пір, отворів. Відновлення або звар-
ка замків. Додавання контактних пунктів. Відновлення або додавання країв коронок. Зварка імплантов, мостів 
і інших робіт з титану; отодонтічного дроту і/або замків; дорогоцінних металів з не дорогоцінними; коронок і 
мостів з дорогоцінних металів: золота, срібла, платини, паладію.
Технічні характеристики
Максимальна потужність 175Дж з точністю настройки 1%. Стереомікроскоп 5х-10х. Великий дисплей. LED 
освітлювання робочого простіру. 15 заводських настройок (титан, золото, CoCr, гібрид, орто - по три режими 
для кожного) і 15 призначених для користувача настройок. Три режими зварки: Імпульсна Мікроімпульсна, 
Точкова. Потужність 1.2 кВт. режими зварки: Імпульсна Мікроімпульсна, Точкова.

Призначення:

Основні характеристики:

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104,  тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Пароструминний апарат для будь-яких робіт по очищенню. Усуває жири, клейові воска, засоби травлення, 
різні забруднення та клей без механічного пошкодження.

Сухий пар та плавне регулювання вологості та кількості до струменю гарячої води. Манометр тиску. Заповнення 
вручну. Функція стиснутого повітря. Підключення до мережі: 230 V / 50 Hz. Споживана потужність: 2000 W. Роз-
міри, в*ш*г: 415 / 300 / 350 мм. Вага: 15 кг. Температура: 160 град. Тиск: 0 - 6 бар. Стиснене повітря: 0 - 4 бара. 
Об’єм: 5 л. Корпус: високоякісна сталь.

Особливо лагідний до оточуючого середовища, без хімічних домішок. Не залежить від водопровідної системи. 
Практичні маніпуляції однією рукою струминним пістолетом за допомогою двох зондів для пару та води та змішу-
вання обох для можливості індивідуального застосування. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

SUPERSTEAM

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Пароструминний центр перещкоджающий розпиленню пару та бруду.

Підключення до мережі: 230V/50Hz.
Споживана потужність: 135 W/185 W + 24 W.
Висота/ширина/глибина: 625/500/500 мм. Вага: 24,5 кг.
Корпус: високоякісна сталь.
Підсвічування.
Спускні патрубки. Автоматика ввімкнення. Витяжка з низьким рівнем шуму.
Фільтри легко замінюються. 
Захисний ковпачок для чищення забруднених предметів – з витяжкою для пару та фільтрувальним боксом – без 
зовнішніх перешкод. 
Пар всмоктується через витяжку в задню частину приладу та конденсується в спеціальному фільтрі. 
Клеєві воска та інші забруднення залишаються в фільтрі та легко утилізуються.

Призначення:

BIOSTEAM CENTER

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина
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STEAM BOWL

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Чаша для випаровування: компактна, розбірна, 
така, що легко очищається, з нержавіючої сталі, 
вага 5 кг.

Призначення:

STAR

REITEL FEINWERKTECHNIK MBH
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Пароструминний АПАРАТ - об’єм 3 л, ручне напо-
внення, єдиний ступінь якості пару, t 140* тиск 0-4 
панів, алюмінієвий корпус з емалієвим покриттям, 
вага 8 кг.

Призначення:

EV 1SJ

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Пароструминний апарат для знежирювання паром 
високого тиску та очищення всіх видів інструменту.

Неперевершене очищення каркасу (зубного ряду) 
перед нанесенням кераміки.

Нагрівальний бак з нержавіючої сталі.
Максимальна температура пару в нагрівальному котлі: 
150 град.
Максимальна споживана потужність: 1400 Вт.
Робочий тиск: 4,5 бар.
Час піднімання температури: близько 20 хвилин.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

SILFRADENT
Італія

WASI-STEAM CLASSIC

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Пароструминний апарат (оптимальний для застосування при незначній наявності місця).

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 220-240 В; 50 Гц. Споживання струму: 5,3 А. Потужність: 1220 Вт.
Розміри, ШхВхГ, мм: 215х340х340. Маса, кг: 13.
Рівень шуму: ≤70дБ. Робочий тиск: макс. 4 бар. Температура перегрітої пари: прибл. 151°С.
Місткість резервуару: 3,3 л.
Ручне наповнення об’єму.
Комфортне застосування парового пістолету.
Змінний робочий тиск.
Короткі фази нагрівання завдяки нагрівному елементу з високоякісної сталі при 1200 Вт.
Регулювання насиченості вологої пари.

Висока надійність завдяки захисту.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

WASI-STEAM 2

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Пароструминний апарат.

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 220-240 В; 50 Гц. Потужність: 1880 Вт.
Споживання струму: 8,3 А (запобіжник 10 А).
Робочий тиск: макс. 6 бар (на фазі готовності до експлуатації 5 бар).
Температура пари макс.: 164°С. Час нагрівання до 6 бар: 45 с., після 10-хвилинної паузи повертається на 5 бар.
Кнопки вибору вологої або сухої пари.
Регулювання насиченості вологої пари та об’єму подачі пари.
Наочний комбінований дисплей з даними про тиск та температуру.
Стабільне підключення до подачі води – електронне усунення накипу –
датчик інтервалу між сервісними перевірками – паровий котел із нержавіючої сталі.

Найпотужніший пароструминний апарат з представлених на ринку.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

АПАРАТИ ТА СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

ПМА 3.3

Універсальний апарат для гарячої і холодної полімеризації.
Призначення:

Програмоване автоматичне управління температурою і часом полімеризації. 
Регулювання і візуальний контроль тиску в камері. 
Індикація - цифрова і звукова. 
Захист нагрівача від перегрівання. 
Характеристики: Тиск 2..6.0 бар.
Температура, до 125 °C.
Час полімеризації 1..99 хв.
Розміри робочої камери 125x120 мм.
Живлення 50/60Гц 5А 220/230 В.
Габарити: 220x440x350 мм.
Маса: 12 кг.

Основні характеристики:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

Напруга живлення:
220–240 В / 50 Гц

Дозований матеріал з ідеальним співвідно-
шенням для змішування.
Відсутній контакт зі шкірою при замішуванні.
Запрограмовані клавіши для швидкого та лег-
кого управління.
Зручний капсулоутримувач.

Система SR Ivocap дозволяє виготовляти ззнімні зубні 
протези з метилметакрилату з бездоганною точністю 
прилягання. Після змішування в капсулі матеріал по-
дається в кювету під тиском. Постійний тиск (6 бар) 
протягом полімеризації забезпечує додаткове надхо-
дження базисної пластмаси, що оптимально компен-
сує її усадку.

Віброзмішувач для капсул SR Ivocap системи BPS.

Основні характеристики:

Призначення:

Примітки:

Примітки:

CAP VIBRATOR

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

ОБЛАДНАННЯ SR  IVOCAP®

Пристрій для пресування акрилових знімних протезів 
по системі BPS.

Призначення:

VALPLAST ORIGINAL

Виготовлення знімних протезів із нейлону.

Переваги нейлону: високоестетичний, оскільки у своїй конструкції не містить металу; не містить мономеру, 
тому не викликає алергічних реакцій; супереластичний, відрізняється підвищеною міцністю; містить стійкий 
барвник; негігроскопічний. 
При придбанні комплекту обладнання та матеріалів — навчання протягом двох днів безкоштовно. 
Спеціальні ціни на витратні матеріали.

Стартовий комплект  Valplast Super-Injector Starter Kit складається з:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

VALPLAST
США

Призначення:

Примітки:

Комплектація:

MACHINERY AND MACHINE ACCESSORIES: FINISHING ABRASIVES AND LATHE WHEELS

VALPLAST RESIN AND CLEANSER

PROCESSING FLUIDS AND 
CONSUMABLE COMPOUNDS

WAX PATTERNS:

Прес – 1шт. 
Піч цифрова – 1 шт.
Кювета металічна - 2 шт.
Циліндри з ручкою – 2 шт.
Втулка бронзова – 2 тонкі та 1 товста.
Вибивач – 1 шт.
Підставка для циліндра – 1шт.

Камені для полірування рожеві – 15 шт.
Камені для полірування коричневі – 15 шт.
Фреза – 2 шт.
Свердла – 6 шт.
Диск полірувальний (тканинний) – 1 шт.
Щітка для полірування b-20 – 3 шт.

Капсула з матеріалом (середня) – 15 шт.
Капсула з матеріалом (велика) – 5 шт.
Капсула з матеріалом (мала) – 5 шт.
Набір для ремонту (паяльник та нейлонові 
палички) – 1 компл.
Очищувач для протезів – 10 шт.

Ізолятор Presto – 1 шт.
Клей гіпсовий Val-Cement – 1 шт.
Рідина для ремонту Val-Fuse – 1 шт.
Полірувальний порошок AcryLux - 1 уп.
Паста полірувальна Tripoli - 0,5 уп.
Паста полірувальна Mirror-shine – 0,25 уп.
Спрей-ізолятор для капсул Mold Release 
Spray – 1 шт.

В тому числі в комплекті Стартового пакету:
Ніж для обрізування протеза – 1 шт.

Олівець для моделювання – 1 шт.
Рекламні брошури, інструкції - 1 компл.

Віск боковий Sample – 1 уп.
Віск ливарний для каналів – 1 уп.
Воскові плитки для піднебіння – 25 шт.
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СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

MINISTAR S

Апарат для моделювання пристроїв під тиском.

Оснований на принципі отримання “форми за мо-
деллю” із заздалегідь розігрітих заготовок з їх по-
дальшим пресуванням під тиском. Застосовується для 
виготовлення ортодонтичних та ортопедичних виро-
бів (ортодонтичні пластини для розширення зубного 
ряду, капи для непрямої фіксації брекетів, шини для 
бруксизму, капи для імплантології,  ретенційні апара-
ти, тимчасові базисні протези, капи для відбілювання 
зубів, спортивні капи і т.д.) 

Призначення:

 Основні характеристики:

SCHEU DENTAL
Німеччина

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

WAPO-EX8

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Полімеризатор для виварювання до 8 половинок кювет.

Основні характеристики:
Напруга: 230 В; 50 Гц. Потужність: 2000 Вт/9А.
Вміст води прибл.: 18, 5 л.
Розміри,  ШхВхГ, мм: 610х515х420. Маса: 36 кг.
Матеріал: неокислювальна нержавіюча сталь.
Помпа з бронзи з захищеним термостатом, без ущільнень.
Захисна сітка перед помпою для додаткового захисту, легко очищчується без допомоги інструменту.
Процес виварювання тривалістю до 15 хв. задається за допомогою таймера.
Попередньо виконані процеси виварювання можуть відтворюватися завдяки їх програмуванню.
Час задається з точністю до хвилини. Після закінчення процесу виварювання звучить акустичний сигнал.
Система виварювання забезпечена 8 соплами, розміщеними в бічних стінках (вільний доступ до кювет).
Електронний пристрій контролю рівня води. Вбудований ручний душ для мануального виварювання.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

POLYQUICK

WASSERMANN
Німеччина

Призначення:
Полімеризатор для будь-якого виду полімеризації у воді під тиском і при підвищеній температурі.

Основні характеристики:

Примітки:

Напруга: 220-240 В; 50/60 Гц. Споживання струму: 4,2 А. Потужність: 1000 Вт.
Розміри, ШхВхГ, мм:  340х435x355. Маса: 21,1 кг. Рівень шуму: ≤70 дБ (А).
Під’єднання до стисненого повітря: мін. 4 бар. Робочий тиск: макс. 6 бар. Камера, ШхГ, мм: 150х285.
Одночасна полімеризація до 3 кювет у затискній рамі для кювет, або 2 кювет з полімерними відливками,
або 3 підставок для перебазування або 6 корекцій.
Безпечний та швидкий витік гарячої води за допомогою стисненого повітря та голчастого клапана.
Запобіжний клапан попереджує будь-які порушення функцій (7 бар).
Коли апарат перебуває під тиском, кришка не відкривається. Час полімеризації можна встановлювати до 59 годин.

За необхідності апаратом можна керувати як вручну, так і задавати певний час.

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

ФОТОПОЛІМЕРИЗАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22
тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua
магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08

UTP-002 

Полімеризатор пластмас  UTP-002 (ортопедичний).

Тип живлення -  220 В,  50 Гц.
Розміри камери: діаметр - 100 мм, глибина - 109 мм.
Тиск  повітряного середовища -  0-7 бар.
Потужність споживання - 1 кВт.
Температура витримки - 40-160°С.
Швидкість нагрівання – 5-15°С/ хв. Вага - 8 кг.

Призначення:

Апарат забезпечує полімеризацію пластмас під тиском та температурою в вологому та сухому середовищах, автома-
тичну підтримку в робочій камері заданих параметрів тиску, швидкості нагріву, температури та часу витримки, авто-
матичну герметизацію робочої камери при вмиканні робочого циклу, автоматичну установку  останньої програма, яка 
відпрацювала робочий режим при  вмиканні апарата, а також програмування  користувачем дев’яти індивідуальних 
програм полімеризації.

Примітки:

Основні характеристики:

ООО “Люксдент НПФ”, тел./факс +38044 501-79-31, e-mail: admin@luxdent.com.ua, http://www.luxdent.com.ua

LUXDENT 
Україна
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Апарат забезпечує  полімеризацію фотополімерних композитів в ультрафіолетовому та видимому діапазонах спектра при:
- виготовленні фотополімерних коронок та знімних протезів з фотополімерним базисом;
- реставрації протезів на керамічному та полімерному базисах.
Апарат обладнаний таймером з світловою та звуковою сигналізацією, автоматичною світлозахистною шторкою
та висувним столиком з магнітним тримачем.

Примітки:

UFP-2 

Фотополімеризатор  UFP-2 (ортопедичний).

Тип живлення   - 220 В,  50 Гц.
Потужність металогалогенової лампи  - 250 Вт.
Діапазон таймера   - 1,2-15 хв.
Розміри камери   - 120х140х90 мм.
Вага     - 8 кг.

Призначення:

Основні характеристики:

ООО “Люксдент НПФ”, тел./факс +38044 501-79-31, e-mail: admin@luxdent.com.ua, http://www.luxdent.com.ua

LUXDENT 
Україна

ПЕНЗЛІ КОЛОНКОВІ 

Серія натуральних колонкових пензлів з пружинним механізмом та наборів  зі змінними наконечниками для 
нанесення керамічної маси, роботи з фарбами та опакерами.

Фірма M.P.F.Brush випускає пензлі Springbrush Kolinsky з натурального ворсу    самця колонка та штучного ворсу 
стандартних розмірів № 4,6,8 з пружинним механізмом та змінним наконечником, а також стандартних розмірів 
№ 4,6,8 без пружинного механізму та класичні пензлі, без змінного наконечника з натурального ворсу. Унікальна 
запатентована технологія дозволяє техніку рухом одного пальця видалити надлишок вологи з пензля і відновити 
гостроту його кінчика, що так необхідно для точного нанесення кераміки. Це ефективно і гігієнічно. Колір пензля на вибір 
техніка.  Набори пензлів «три в одному» - одна рукоятка, три змінні наконечники різних  розмірів . А також пензлики 
для фарбування, опакера та контурування. Пензлі зберігаються і доставляються у міцних фірмових футлярах.

Призначення:

Примітки: 

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

M.P.F.BRUSH
Греція

ПЕНЗЛІ. ПАЛІТРИ. СКЛО. АГАТИ. РОЗЧИНИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ

ПЕЧІ ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ ТА ПРЕСУВАННЯ КЕРАМІКИ

ПЕНЗЛІ

Матеріал: натуральне та штучне волосся.
12 розмірів.

Основні характеристики: 

Пензлі для нанесення керамічної маси,
роботи з барвниками та опакерами.

Призначення:

COSTA, Україна, Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: 8 (044) 331 50 36, 
факс: 8 (044) 467 28 87, тел.: 8 (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

KOLIBRI
Німеччина

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Пензлі для моделювання кераміки.

Ворс: штучний, натуральний або змішаний.

Пензлі  добре зарекомендували себе протягом ба-
гатьох років як пензлі високої якості для оптималь-
ного моделювання кераміки. Великий асортимент 
пензлів з натурального та синтетичного ворсу.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

RENFERT
Німеччина
НАТУРАЛЬНІ ТА 
СИНТЕТИЧНІ ПЕНЗЛІ ДЛЯ КЕРАМІКИ.

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104,
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

НАТУРАЛЬНІ ТА СИНТЕТИЧНІ ПЕНЗЛІ 
ДЛЯ КЕРАМІКИ.

SMILE LINE
Швейцарія

Пензлі для моделювання кераміки.

Ворс соболя Kolinsky. Нова конструкція Inter Lock (до-
зволяє ворсу підтримувати конічну форму замість ци-
ліндричної). Знімна робоча частина та прозора 
полікарбонатна ручка.

Для лінії пензлів з прозорою ручкою Syntec вико-
ристовується штучне волокно лише дуже високої 
якості. Пензлі створюють відчуття комфорту та 
сприяють точності під час роботи з керамікою.

Призначення:

Характеристики:

Примітки:

U-MID

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Волога палітра для замішування 
керамічної маси.

Палітра функціонує завдяки капілярності фільтра, 
рідина для моделювання з резервуару потрапляє 
прямо на робочу поверхню. 

Безперечні переваги цих палітр:
 -автоматичне зволоження порошка
 -постійність консистенції кераміки
 -відсутня необхідність ручного змішування або додат-
кового зволоження. Ці палітри створюють відчуття ком-
форту та сприяють точності під час роботи з керамікою.

Призначення:

Характеристики:

Примітки:

SMILE LINE
Швейцарія

ЕВП 1.0 МОДЕРН 

Малогабаритна електровакуумна піч.
Призначення:

Максимальна температура 1200 °C. Швидкість нагріву °C/хв 1..140, МАХ. Крок завдання температури 1 °C. Крок за-
вдання швидкості °C/хв 1. Робоча зона камери (діаметр х висота) мм 80 х 40. Витримка випалення хв:сек 0..60:00. 
Живлення 50Гц 6А В ~220/230. Живлення автоматики ЭВП В 176..264. Габарити мм 310 х 505 х 310. Маса (без ноут-
буку), не більше за кг 16.

Основні характеристики:

Стильний, ергономічний, сучасний дизайн. 
Естетичне задоволення від роботи. Плавність контурів і виразність колірного рішення формують комфортну робочу 
атмосферу і сприяють приємному робочому настрою. 
Пульт керування на базі планшетного нетбуку з сенсорним екраном. 
Зв’язок між ЕВП і пультом керування провідний через USB - порт або безпровідний через Bluetooth. 

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

PROGRAMAT® Р700

Широкі мультимедійні можливості. Напруга: 200–240 В / 50 / 60 Гц. Розміри закритої печі, мм: г/ш/в: 468/303/382 
(з підставкою для охолодження); Висота, мм: 320. Камера випалювання: діаметр: 80 мм/висота: 48 мм. Максимальна 
температура випалювання: 1200°C. Стандартний колір: білий.
Рівномірний розподіл тепла завдяки муфельній технології QTK. Великий поворотний сенсорний дисплей та мемб-
ранна клавіатура забезпечують зручне введення даних та чітке відображення відповідної інформації. Проста та пре-
цизійна автоматична температурна калібровка (ATK 2) верхньої та нижньої температури. 300 програм випалювання: 
стандартні, індивідуальні програми та корисні конфігураційні та додаткові програми забезпечують універсальність 
застосування. Швидка система відкривання (5 сек) робить роботу більш ефективною. USB-підключення (принтера, 
комп’ютера, пристроїв флеш-пам’яті). Зручне блокування змін (загальне кодове блокування групи програм, окремої 
програми). Висока безпека роботи завдяки діагностичним програмам (наприклад: на тест вакууму, муфеля або дис-
плея). Вбудована система повідомлень про помилки. 

Основні характеристики:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Піч для випалювання кераміки – еліт класу.
Призначення:

Піч для випалювання кераміки – бізнес класу.
Призначення:
PROGRAMAT® P500

Напруга: 200–240 В / 50 / 60 Гц. Розміри закритої печі, мм: г/ш/в: 468/303-382. (з підставкою для охолодження)/320. Каме-
ра випалювання: діаметр: 80 мм, висота: 48 мм. Максимальна температура випалювання: 1200°C. Стандартний колір: білий.

Переваги: Рівномірний розподіл тепла завдяки муфельній технології QTK. Великий поворотний сенсорний дисплей та 
мембранна клавіатура забезпечують зручне введення даних та чітке відображення відповідної інформації. Проста та 
прецизійна автоматична температурна калібровка (ATK 2) верхньої та нижньої температури. 300 програм випалю-
вання: стандартні, індивідуальні програми та корисні конфігураційні та додаткові програми забезпечують універсаль-
ність застосування. Швидка система відкривання (5 сек) робить роботу більш ефективною. USB-підключення (прин-
тера, комп’ютера, пристроїв флеш-пам’яті). Зручне блокування змін (загальне кодове блокування, групи програм, 
окремої програми). Висока безпека роботи завдяки діагностичним програмам (наприклад: на тест вакууму, муфеля 
або дисплея). Вбудована система повідомлень про помилки.

Основні характеристики:

Примітки: 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

PROGRAMAT® P300

Напруга: 200–240 В/50/60 Гц. Розміри закритої печі: Глибина: 468 мм; Ширина: 303 мм/382 мм(з підставкою для 
охолодження) Висота: 320 мм. Камера випалювання: діаметр: 80 мм /висота: 48 мм. Максимальна температура ви-
палювання: 1200 град. Кольори: cтандартний колір: білий. 

Піч для випалювання кераміки – економ класу.

Переваги: Простота управління завдяки символам. Рівномірний розподіл тепла завдяки муфельній технології QTK. 
Надійна конструкція. 100 програм випалювання: стандартні та індивідуальні програми забезпечують універсальність 
застосування. Загальне кодове блокування змін. Програма попереднього осушовання забезпечує нові можливості 
при знаходженні печі у відкритому стані. Програма калібрування температури по сріблу. Швидка система відкривання 
(5 сек.) сприяє більшій ефективності. Знімний ковпак печі забезпечує простоту Транспортування та зручність обслуго-
вування. Захист від перебоїв живлення: короткочасні перебої не переривають виконання програми. Нова муфельна 
технологія QTK забезпечує більш рівномірний розподіл тепла, гарантуючи оптимальні результати випалювання. 

Основні характеристики:

Призначення:

Примітки: 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

PROGRAMAT® S1 

Легка і компактна піч для випалювання каркасів, виготовлених з IPS e.max ZirCAD і інших матеріалів ZrO2.
Одна з переваг приладу - короткий час випалу - від 60 до 180 хв. 

З Programat S1 тривалий процес випалювання залишається у минулому. 
Так, синтеризаційне випалювання поодиноких конструкцій з оксиду цирконію займе лише 90 хвилин. 
У звичайних печах цей процес зазвичай займає від п’яти до дев’яти годин.
Виготовлення коронок і мостів з матеріалів оксиду цирконію 
займе один робочий день (включаючи облицювання). 
Просте керування, графічний дисплей, енергозбережні технології, компактний дизайн, вага 28 кг, можли-
вість калібрування, OSD дисплей, комфортне завантаження, USB з’єднання, можливість віддаленого контр-
олю через ПК з використанням програмного забезпечення PrograBase2.

Призначення:

Основні характеристики:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf @a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

PROGRAMAT® EP 5000 

Може використовуватися як для пресування, так і для випалювання.

Кольоровий дисплей (активна матриця, плівкова клавіатура). Функція OSD Optical Status Display.
Функція пресування Intelligent Press Function (IPF). Система Crack Detection System (CDS).

Створена на основі печей Programat P500/P700. Основна її відмінність від них – додатковий привід для пресування. 
Функція OSD Optical Status Display дозволяє  контролювати стан печі навіть з великої відстані. Разом з програмами пре-
сування має також індивидуальні програми випалювання на вибір. Крім стандартної програми пресування користувач 
може індивідуально створювати та зберігати програми. Параметри програмування приблизно такі ж, як у печі EP 600 
Combi. У цій печі також можливо виконувати комплексні спеціальні двоступінчаті випали. Programat EP 5000 має нову 
функцію пресування Intelligent Press Function (IPF)>, що дозволяє досягати високоякісних результатів пресування при 
більш швидкому процесі пресування. Новинка: система Crack Detection System (CDS), що заздалегідь визначає виник-
нення в опоці та своєчасно корегує процес пресування, що захищає опоку від розколу.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf @a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

PROGRAMAT® EP 3000

Піч для пресування і випалювання кераміки.

Просте керування (подібно до Programat P300). Електронний прес-драйв із вбудованим датчиком сили. 
Графічний дисплей з символами (відсутність мовного бар’єру). 
Програми пресування: 8 стандартних програм пресування, 20 індивідуальних легко програмованих програм пресу-
вальників. Програми випалення: 120 стандартних програм випалення,100 індивідуальних, легко створюваних програм 
випалення. Автоматичне дводіапазонне калібрування температури (ATK 2). Знімна верхня частина. USB з’єднання ( як 
в Programat CS). Можливість використання пакувального кільця нового розміру (до 300 г). 
Новинка: система Crack Detection System (CDS), що заздалегідь визначає виникнення в опоці та своєчасно корегує про-
цес пресування, що захищає опоку від розколу. Компактний розмір. Сучасний дизайн.

При створенні приладу, за основу був узятий Programat P300, який обладнали прес-драйвом (як в Programat EP 5000). 
Таким чином, EP 3000 виконує функції як запікання, так і пресування кераміки.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

обладнання та 
інструменти 

зуботехнічні - печі 
для випалювання та 
пресування кераміки

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf @a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

HT/HT-S
Піч для спікання оксиду цирконію.

Точне цифрове регулювання температури в межах 4 температурних рівнів (4 фази витримки і 4 фази нагріву). Функція за-
пасного охолоджування (завдяки незалежному від мережі охолоджуванню корпусу, запобігає пошкодженням приладу в разі 
зникнення живлення). Запис в пам’ять 30 індивідуальних нагрівальних програм, включаючи програми з текстом. Налашту-
вання часу готовності по годиннику і дням тижня, автоматичний розрахунок моменту включення. Просте управління за допо-
могою меню за допомогою плівково-контактної клавіатури і рідкокристалічного дисплея. Відображення всієї інформації на 
рідкокристалічному дисплеї. Акустичний та оптичний сигнал при завершенні програми. 6 MoSi2- нагрівальних елементів. 
Довгий термін служби у зв’язку з використанням нагрівальних елементів, розрахованих на 1800° C.

Призначення:
Основні характеристики:

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

MIHM-VOGT
Німеччина

обладнання та інструменти 
зуботехнічні - печі для 

випалювання та пресування 
кераміки

Модель HT HT-S
Зовнішні розміри,  Ш x В x Г, см 50 x 78 x 60 39 x 72 x 50 
Місткість камери 2 чаш Ø 120 x 35 мм 1 чаш Ø 80 x 35 мм
Максимальна температура °С 1600 1600
Максимальна потужність, Вт 2500 1200 
Швидкість нагрівання °С/мин. 1-30 1-30
Напруга, В /частота, Гц 220/50 220/50
Вага, кг 75 58

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22
тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua
магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Просте і зручне керування меню.
Піч не потребує калібрування температури в камері обпалу.
Автоматично точне електронне калібрування температури в камері, контрольоване електронними датчиками.
Оптимально точна подача температури, різниця температури в камері і опоці (верх-низ) максимум до 3°С. 
При попередній підсушці кераміки ліфт автоматично шукає позицію точно заданої температури залежно від моменталь-
ного теплового випромінювання в камері випалення, при якій кераміка буде повільно і м’яко підсушуватись.
Російськомовне просте меню (немає необхідності витрачати дорогий час зубного техніка : вивчати іноземну мову або 
запам’ятовувати різного виду символи)! 
Програмне забезпечення зроблене так, що дозволяє на раніше придбані печі встановити новітню версію програмного 
забезпечення новітніх технологій і програм, що дає можливість зубному технікові досягати чудових стабільних резуль-
татів сьогодні і упевнено почувати себе в завтрашньому дні! 
500 постійних програм записуються в пам’ять.
Біля 50 програм пресувальної і звичайної кераміки вже занесені в пам’ять.
Компактна технологія: флеш-карта пам’яті (CF - Card) 128 MB.
Перегляд параметрів, програмування флеш-карти пам’яті на персональному комп’ютері, а також можливість роздруку-
вання і перегляду програми будь-якого процесу обпалу або пресування.
LCD - великий кольоровий монітор з сенсорним управлінням 320х240 точок.
Всі параметри програми виводяться на дисплей з різними кольоровими сегментами, хід програми можна простежити в 
реальний момент часу, і змінювати параметри програми під час її запуску.
Впроваджена тільки новітня сенсорна технологія, відсутні механічні перемикачі, з плівково-контактною структурою 
(знос, бруд, залипання).
Одноцілісна велика камера обпалу, з вбудованою 7 витковою одноцілісною, синхронного (рівномірного) нагріву, спі-
раллю Kanthal AF. 
Камера випалення по своїх розмірах 70мм х 100мм дозволяє використовувати 400 грамову муфельну опоку.
ІндивІдуальне регулювання тиску пневматичного пресу, що дозволяє пресувати до 18 грамів кераміки, і використання 
різних розмірів пуансонів від 8 до 18 мм. Повний контроль пресування: у разі виникнення тріщини у муфельній опоці-
зупинка і завершення програми.
Можливість використовувати піч для випалення таких керамічних мас, як VITA In - Ceram® ALUMINA, з високою темпе-
ратурою і тривалим часом обпалу.
Універсальність печі дозволяє використання для обпалу і пресування усіх видів наявних на ринку безметалевих, Press - to 
- Metal, і звичайних керамічних мас (без обмеження і підгонки під певні види керамічних мас).
Акустичний і оптичний сигнал після закінчення програми і у разі помилки.
Гарний дизайн з практичною нижньою подачею ліфта.
Чудове співвідношення “ціна/якість”.

VARIO PRESS® 300

Універсальна багатофункціональна програмована піч для обпалу і пресування усіх видів безметалевих, 
прес-керамік Press - to - Metal і звичайних керамічних мас.

Призначення:

Гарантія: 2 роки.
Примітки:

Основні характеристики:

ZUBLER
Німеччина

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

Зовнішні розміри,  Ш x В x Г, см 36x76x43

Розміри кольорового дисплея Ш x В, мм 120 x 90

Температура в режимі очікування, °С 80 - 660

Температура, °С 20 - 1200

Термоелемент Pt-Rh-Pt

7 виткова одноцілісна спіраль Kanthal AF

Розміри  камеры, В x Ш, мм: 78x100

Напруга, В /частота, Гц 230/50

Вага, кг 26

Технічні характеристики:

Просте і зручне управління меню.
Піч не потребує калібрування температури в камері обпалу.
Автоматично точне електронне калібрування температури в камері, контрольоване електронними датчиками.
Оптимально точна подача температури, різниця температури в камері (верх-низ) максимум до 3°С. 
При попередній підсушці кераміки ліфт автоматично шукає позицію точно заданої температури залежно від моменталь-
ного теплового випромінювання в камері обпалу, при якій кераміка буде повільно і м’яко підсушуватися.
Російськомовне просте меню (немає необхідності витрачати дорогий час зубного техніка : вивчати іноземну мову або 
запам’ятовувати різного виду символи)! 
Програмне забезпечення зроблене так, що дозволяє на раніше придбані печі встановити новітню версію програмного 
забезпечення новітніх технологій і програм, що дає можливість зубному технікові досягати чудових стабільних резуль-
татів сьогодні і упевнено почувати себе в завтрашньому дні!
500 постійних програм записуються в пам’ять.
Біля 50 програм для обпалу кераміки вже занесено в пам’ять.
Компактна технологія: флеш-карта пам’яті (CF - Card) 128 MB. 
Перегляд параметрів, програмування флеш-карти пам’яті на персональному комп’ютері, а також можливість роздруку-
вання і перегляду програми будь-якого процесу обпалу.
LCD - великий кольоровий монітор з сенсорним керуванням 320х240 точок.
Всі параметри програми виводяться на дисплей з різними кольоровими сегментами, хід програми можна простежити в 
реальний момент часу, і змінювати параметри програми під час її запуску.
Впроваджена тільки новітня сенсорна технологія, відсутні механічні перемикачі, з плівково-контактною структурою 
(знос, бруд, залипання).
Одноцілісна велика камера обпалу, з вбудованою 7 витковою одноцілісною, синхронного (рівномірного) нагріву, спі-
раллю Kanthal AF.
Можливість використовувати печі для обпалу таких керамічних мас, як VITA In - Ceram® ALUMINA, з високою темпера-
турою і тривалим часом обпалу.
Універсальність печі дозволяє використання для обпалу і пресування усіх видів наявних на ринку безметалевих, 
і звичайних керамічних мас (без обмеження і підгонки під певні види керамічних мас).
Акустичний і оптичний сигнал після закінчення програми і у разі помилки.
Гарний дизайн з практичною нижньою подачею ліфта.
Чудове співвідношення “ціна/якість”.

VARIO 300 

Піч для обпалу усіх видів звичайної металокераміки.
Призначення:

Гарантія: 2 роки.
Примітки:

Основні характеристики:

ZUBLER
Німеччина

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT  
89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

Зовнішні розміри,  Ш x В x Г, см 36x62x43

Розміри кольорового дисплея Ш x В, мм 120 x 90

Температура в режимі очікування, °С  80 - 660

Температура, °С  20 - 1200

Термоелемент Pt-Rh-Pt

7 виткова одноцілісна спіраль Kanthal AF

Розміри камери, В x Ш, мм: 78x100

Напруга, В /частота, Гц 230/50

Вага, кг 24

Технічні характеристики:

CERAMICMASTER E1000

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Піч для випалювання всіх видів низько- та високо-
температурних керамічних мас.

Стабільно висока якість від-
палу. Піч може бути вико-
ристана для металокерамі-
ки або для чистої кераміки 
на основі оксиду алюмінія.

100 робочих програм. 19 параметрів (програмуються) в 
кожній програмі: початкова температура, перше сушіння, 
друге сушіння, перше випалювання, друге випалювання, 
перше охолодження, друге охолодження, управління 
вакуумом. Вдосконалена система автодіагностики. По-
тужність печі з насосом/без насоса: 1700 Вт/1550 Вт. Про-
дуктивність насоса: 20 л/хв., вакуум: 0,1-0,9 атм. 
Максимальна робоча температура: 1200 град. Ефектив-
ний розмір робочої камери: діаметр 95 мм.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

VOP
Болгарія

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗМЕТАЛЕВИХ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ

АРК

ARK

Габарити -   150 Х 150 Х 210 мм. Споживча потужність номінальна - 30 Вт. Споживча потужність макс. - 300 Вт. Маса - 5.0 кг.

Апарат використовується для нанесення ретенційних пунктiв на заготовки зубних протезiв, виготовлених з нержа-
віючої сталі, що використовується у стоматологічній практиці. Працюючи в режимi плазменно -імпульсної зварки, 
апаратом при допомозі управляючого високовольтного імпульсу наносять на поверхню зубного протезу ретенційнi 
пункти у вигляді часток металу циліндричної та кулеподібної форми, якi потiм потрібно обробити. AРК застосовується 
для нанесення ретенційних пунктiв на:1. Штампований ковпачок. 2. Штамповано-паяний каркас пiд металопластма-
си та  фотополiмери. 3. Цільновилитий каркас для металопластмаси та  фотополiмерiв на мiсцi зрiзаних литникiв. 
4. Суцільновилитий каркас пiд металопластмасу на мiсцi ретенцiйних пунктiв якi не пролилися. 5. Тонкостінний 
суцiльновилитий каркас. 6. Фасетки з залитими дужками. 7. Фасетки с непролитими дужками. 8. Литi і стандартнi 
фасетки i зуби для збiльшення ретенцii. 9. На культеву частину кореневих штифтiв. 10. Балочнi конструкцii. 11. Бюгель і 
суцільновилитий базис для збiльшення ретенцii. 12. Замкові крiплення на зйомних протезах і т.д.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

КУРІННИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ  
Україна 93302,  Луганська обл.,  м. Попасна, вул. Леніна, 149, кв. 6, тел.+38 (06474)33330, моб.: +38 (050) 29-70-555, 
e-mail: ar.k@mail.ru, arkv@front.ru, www.arkv.front.ru

ARK
Україна

Апарат для нанесення ретенційних пунктів на поверхню заготовки протеза зуба.

ZIRKONZAHN

CAD/CAM система.

довжина: 92 см
ширина: 35 см
висота: 106см
вага: 39 кг
потужність: 190 Вт
тиск повітря: 6 бар

Сфера застосування: від окремих коронок до мостів на 16 одиниць 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

ZIRKONZAHN
Німеччина

Пластини з високоякісної сталі.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua

SIRONA CEREC
Основні характеристики:

Комплектація:

Cerec 3 – модульна система CAD/CAM для автоматизованої комп’юторнеї реконструкції коронкової частини зуба.
Cerec MC XL –  шліфувальний блок з розширеними можливостями, в якому на 60% скорочено час шліфування, при-
значений для виготовлення конструкції прямо біля крісла пацієнта.
inLab MC XL – система для виготовлення каркасів, коронок та мостовидних протезів у зуботехнічній лабораторії.

Cerec 3 – блок для зйомки з вимірювальною камерою Cerec 3D, програмне забезпечення Cerec 3D.
Cerec MC XL – шліфувальний блок, 2 мотори, програмне забезпечення Cerec 3D (для вкладок «онлей/інлей», коро-
нок та вінірів (включаючи програму Cerec 3D Softguard)), безпровідне з’єднання з основним блоком.
inLab MC XL – шліфувальний блок, лазерний сканер, 4 мотори, програмне забезпечення inLab 3D software для ков-
пачків коронок, каркасів мостовидних протезів, для інлей, онлей, вінірів та коронок анатомічної форми.
InEos – компактний оптичний сканер, дозволить Вам працювати швидше і ефективніше без дублювання моделі.  Це 
ідеальний інструмент для реєстрації розмірів, як окремих зубів, так і цілих квадрантів.  ineos Blue -сканування в новому 
світлі завдяки єдиній у своєму роді  технології Bluecam, обновленноє програмне забезпечення inlab 3d.

SIRONA
Німеччина
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

АРТИКУЛЯТОРИ

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Z1-фрезерна машина, піч для випалювання цирконієвих каркасів, пилосос, полімерізаційна лампа, ультрафіолетова 
лампа,  набір спеціальних фрез для цирконію, цирконієві блоки 43х25х16мм (18 штук),  моделювальні пластини, мо-
делювальний гель.

Спеціально розроблений для Z-System. Оптимальна потужність всмоктування. Маленькі розміри, можливість встанов-
лення під стандартним технічним столом. Автоматичне очищення фільтра під час роботи. Дуже низький рівень шуму. 
Легкознімний піддон для пилу. Пряме управління з Z1 фрезерної машини. Не потрібно міняти систему фільтрів.

Тривалий термін служби батареї. Можливе пряме управління за допомогою з’єднувального кабеля. Мобільність та 
захист для очей, що регулюється. Час полімеризації, що регулюється  (5, 10, 20, 40 сек.). Різні програми полімеризації. 
Контроль інтенсивності світла. Функція збереження останніх введених параметрів.

4 нагрівальних елементи для забезпечення постійної температури в камері нагрівання.
Електронне блокування дверей під час процесу випалювання.
Технологія однієї кнопки.

Проста та легка фіксація моделі на модельній платі та Quick-Fix платі.

Вмонтований фіксуючий столик, пневматична фіксація, можливість рівномірного обертання на 360°. Дерев’яні підло-
кітники ергономічного дизайну для зручної роботи. Максимальний захист від пилу, завдяки двосторонньому всмокту-
ванню. Додаткове під’єднання для очищуючого шлангу. Високопродуктивна С3-технологія, точний цанговий патрон та 
високий обертовий момент, висока потужність на будь-якій швидкості, низький рівень шуму. Відсуттність вібрації, точ-
не центрування приладу. Функція швидкої заміни інструментів. Унікальна технологія світлодіодного освітлення фрезер-
ного шпинделя, що застосовується у всьому світі, можливість регулювання сили світла. Зручний універсальний  тримач 
інструментів. Функціональне управління  режимами роботи  (мотор, функція зміни інструментів, пилосос, освітлення). 
Мотор, функція викиду, пилосос, освітлення можуть вмикатися та вимикатися окремо. Досвід десятиріч у фрезеруван-
ні. Абсолютно унікальний дизайн Schick

Примітки:

Пилосос:

UV Лампа:

Піч для випалювання каркасів, виготовлених з циркону:

Позиціонер:

Інноваційна cистема для виготовлення  безметалевих каркасів з цирконію Z -System 
Призначення:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua

Z-SYSTEM

SCHICK
Німеччина

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

ARTEX®

Нова серія артикуляторів Artex® виготовлена з легкого карбону і відрізняється ергономічним дизайном.
Міцні, легкі і довговічні артикулятори  завдяки карбоновому каркасу, а також точним фасонним деталям,
що обертаються, з кованого алюмінію і нержавіючої сталі.

Матеріал: легкий карбон.
Деталі: кований алюміній та нержавіюча сталь.

Артикулятор для будь-якого способу перенесення параметрів за допомогою лицевої дуги.
Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Amann Girrbach
Австрія -Німеччина

Stratos 100 – це біофункціональний артикулятор з середніми значеннями кутів для різних нескладних ре-
конструкцій.  Його ергономічний компактний дизайн забезпечує легку та ефективну роботу.  Stratos 100 – 
ідеальний артикулятор для постановки зубів фірми Ivoclar Vivadent згідно концепції біофункціонального 
протезування (BPS).

Stratos 300 – це біофункціональний артикулятор, що настроюється індивідуально. Всі кути шарніра можуть 
плавно змінюватися без необхідності заміни будь-яких елементів. Stratos 300 відмінно підходить для ви-
готовлення вимогливих реставрацій при яких необхідно індивідуально настроювати суглобові кути. Його 
ергономічний компактний  дизайн забезпечує легку та ефективну роботу.

Затвор блокування центральної оклюзії. Верхня і нижня рами, що розділяються. Оптимізований шарнірний механізм 
з кутом сагитального суглобового шляху 30° і кутом Беннетта 30° або 15°. Сумісний з системами split-cast. Фіксація 
протрузіонного положення.

Затвор блокування центральної оклюзії. Верхня і нижня рами, що розділя-
ються. Оптимізований шарнірний механізм з плавно змінними значеннями 
кутів. Фіксація протрузіонного положення з вказівкою значення 0–4 мм. 
Можливість роботи за індивідуальними та середніми параметрами. Суміс-
ний з системами split-cast.

Кут протрузії 0°–60°
Кут ретрузії 35°
Кут Беннетта 0°–30°
Бічний зсув 0–1,5 мм

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

STRATOS® 100   

STRATOS® 300   

Призначення:

Призначення:

Переваги:

Переваги:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

Тримач інструменту
Використовується для фіксації балансира, установлю-
ючого столика, двомірної калотти, опори прикусної 
виделки.
Балансир
Дозволяє зорієнтувати модель, як беззубу так і з зуба-
ми, по відношенню до трикутника Бонвілля.
Двомірна калотта
Для правильної установки по середнім значенням з 
урахуванням кривих Шпєє і Вілсона.
Установлюючий столик.
Для простої установки по середнім параметрам моде-
лей із зубами щодо трикутника Бонвілля.

Ця система дозволяє зафіксувати положення щелеп 
щодо черепа/суглоба та індивідуально встановити 
моделі в артикуляторі Stratos. Трансферна дуга UTS 3D 
настроюється відносно Франкфуртської горизонталі 
(FH) Камперовської площини (CP) або серединної 
сагитальної площини (MSP). Гнучка модульна кон-
струкція дозволяє використовувати цю трансферну 
дугу практично зі всіма доступними на ринку артику-
ляторами. Переваги: тривимірне реєстраційне поєд-
нання всього з одним лещатним гвинтом для швидкої 
та точної фіксації. Легка вуглеволоконна конструкція 
для більшого комфорту. Змінні вушні упори, що де-
зинфікуються. Змінний носовий упор.

НАБІР ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
«PERSONALIZED» (STRATOS® 200)

СИСТЕМА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ТРАНСФЕРНОЇ
 ДУГИ (UTS)

3D-КАЛОТТА ОПОРНІ ШТИФТИ UTS ТИП IIUTS 3D ЗАСІБ ГНАТОМЕТР M ТИП 2
Для правильної постановки по індивіду-
ально встановленим в артикулятор моде-
лям (за допомогою лицьової дуги) з ура-
хуванням кривих Шпєє і Вілсона. 
Увага! Ця калотта не входить в набір інди-
відуальних засобів «Personalized».

3D - реєстраційний шарнір забезпечено 
конектором для 3D - та старої версії 
прикусної виделки та використовується 
для її фіксації на лицьовій дузі. 
3D-прикусна виделка може бути 
використана як у UTS 3D, так і в UTS 
(стара версія). Носові прокладки а) 
Набір зелених носових прокладок 
(середньої твердості) б) Набір синіх 
носових прокладок (м’які).

Для прямого індивідуального встанов-
лення моделей в артикуляторі за допо-
могою лицьової дуги.

Внутрішньоротовий реєстраційний 
пристрій по проф. Беттгеру для визна-
чення протетичної площини у беззубих 
пацієнтів.  Дозволяє швидко і легко 
контролювати співвідношення щелеп 
по запису готичного кута. Переваги: 
Функціональне відтиснення та визна-
чення центрального співвідношення за 
час одного візита пацієнта. Багаторазо-
ве застосування, можлива дезинфекція. 
Спеціальний конектор для трансферної 
дуги UTS 3D.

Вказіник площини. При індивідуальній установці 
моделей вказує референсну площину артикулятора. 
Опора прикусної вилки. Підтримує прикусну виделку 
лицьової дуги і перешкоджає її зсув вниз при установ-
ці моделей в артикулятор. 
CE – перехідний пристрій Це пристосування позбавляє 
від необхідності відправляти зубному техніку лицьо-
ву дугу цілком. Для установки моделей в артикуля-
тор в лабораторії необхідним є тільки реєстраційне 
з’єднання лицьової дуги. 
Різцеві підставки 15°, 30°, 0° (індивідуальна). 
Набір суглобових вставок. Протрузіонні вставки: 15°, 
20°, 25°, 35°, 40°,  45°, 60° Вставки кута Беннетта: 15°

НАБІР ЗАСОБІВ СЕРЕДНІХ ПАРАМЕТРІВ 
«AVERAGE VALUE» (STRATOS® 100, 200, 300)

CENTRIC TRAY

Швидкість і легкість застосування

Centric Tray – це ідеальне доповнення до  Системи біофункціонального протезування (BPS), 
за допомогою якого визначається центральне співвідношення щелеп.

Призначення:

Примітки:
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█ МАТЕРІАЛИ ЗУБОТЕХНІЧНІ
ЛАКИ КОМПЕНСАЦІЙНІ

ВОСКИ ЗУБОТЕХНІЧНІ

79008 м. Львів вул. Староєврейська 22
тел. +380 32 236 72 42, факс +380 32 236 72 43
www.infolab.lviv.ua   roman.barabach@i.ua

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22

тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua

магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08

PICO-FIT

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Лаки для штампиків для компенсації товщини 
цемента на штампику.

Високоякісні лаки для штампиків з гарною контраст-
ністю на гіпсі будь-якого кольору. Утворюють  рівно-
мірну товщину шару та гладеньку поверхню.
Добре тримаються на гіпсових поверхнях.

Текучість регулюється індивідуально за допомогою
розчинника.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

RENFERT
Німеччина

STUMPFLACK

Компенсаційні лаки для гіпсових моделей.

Упаковка:
лак 5 мкм – прозорий, 25 мл,
лак 8 мкм – червоний, 25 мл,
лак 10 мкм – блакитний, 25 мл,
лак 13 мкм – срібний, 25 мл,
лак 15 мкм – золотий, 25 мл.

Наноситься рівномірним шаром,
не стікає, швидко висихає та легко усувається.

Призначення:

Основні характеристики:

S&S Sсheftner GmbH
Німеччина

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, 
тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@fm.com.ua, www.dentalit.com.ua

ESPRIT PRO-MOD C 

Віск для моделювання. Цервікальний віск.

Досконало зберігає форму і при цьому залишається 
дуже стійким до сколювань та деформацій.
Легко піддається обрізці: зберігається дуже гладка
поверхня. Оклюзійні контакти залишаються точними 
після відливання завдяки зниженій внутрішній еластич-
ності воску.
Колір: жовтий, зелена м’ята, карамелевий, бежевий, 
блакитний, зелений, синій.

Залишається там, де його нанесли, добре обробляється, 
гарантує точність країв, відсутній поверхневий натяг.
Доступний нового жовтого кольору: завдяки цьому
прозорому кольору можна чітко бачити помітки
у пришийковій ділянці. Це підвищує точність роботи.
Можна застосовувати при роботі з пресованою
керамікою.
Температура плавлення: 59°С.
Колір: червоний, синій, жовтий.

60 г.

Призначення: Призначення:

Склад та властивості:

Склад та властивості:

Форма випуску:

AL DENTE
Німеччина

AL DENTE
Німеччина

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

FIXING WAX PRO-MOD F-0, PRO-MOD F-1

Віск для позиціювання та з’єднування
воскових моделей.

Віск для фрезерувальних робіт.

В’язкий стабільний м’який.
Має мінімальну усадку і тому
не деформує воскову конструкцію.
Колір: жовтий.

60 г.

Призначення: Призначення:

Склад та властивості:
Дуже твердий. 
Pro-Mod F-1 — фрезерувальний віск
з належними характеристиками зіскоблювання
та фрезерування.
Колір: зелена м’ята, опак, зелений, сірий опак.

Склад та властивості:

60 г.
Форма випуску:Форма випуску:

AL DENTE
Німеччина

AL DENTE
Німеччина

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

FLEXI-DIP PRO-MOD VKS

Еластичний занурювальний віск для отримання 
досконалих гладких воскових ковпачків
з оптимальними властивостями при обрізанні
та фрезеруванні.

Моделювальний віск для безметалевої кераміки.

Температура для занурювального воску: 87°С,
що гарантує міцну стінку ковпачка
товщиною прибл. 0,35-0,4 мм.
Колір: оранжевий, фіолетовий, жовтий, сірий.

Висока еластичність занурювального воску робить дефор-
мування репродукції неможливим і забезпечує внаслідок 
цього високу точність вилитих коронок.

Призначення: Призначення:

Склад та властивості:
Вигорає без залишку і не забарвлює керамічну масу.
Віск зелений 60 г.
Віск сірий 60 г.
Віск голубий 60 г.
Віск жовтий 60 г.
Віск червоний 60 г.
Віск блакитний 60 г.
Віск абрикосовий 60 г.
Віск бежевий 60 г.

Склад та властивості:

300 г, банка.
Форма випуску: Примітки:

AL DENTE
Німеччина

AL DENTE
Німеччина

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua
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GEO, CROWAX

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Воска для моделювання коронок, мостів 
та зубних протезів.

Широкий спектр восків Renfert дозволяє працювати із 
застосуванням різноманітних технік моделювання та 
інструмента. Універсальні моделювальні воска ідеально 
адаптовані для роботи з бузенівським пальником або 
електрошпателем. Існують спеціальні воска, такі як фре-
зерний, пришийковий, клейовий і т.д. «Однокольорова» 
концепція воску для модельного відливання відповідає 
оптиці відлитої моделі, а завдяки спеціальному складу у 
воску для литників відсутня напруга та не утворюються 
реверсивні сили. Прозорі воска можна використовувати 
для моделювання в техніці безметалевої кераміки.

Призначення:

Примітки:

RENFERT
Німеччина

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ВІСК, В БРУСКАХ ТА ІН. 

Темно-коричневий колір збільшує контрастний ефект і полегшує оптичний контроль мінімальної товщини воскового 
об’єкту. Жовтий, особливо м’який. Зелений, м’який. Коричневий твердий по М. Н. Польцю.

Наша обширна програма дентального воску точно підібрана вимогам сучасної зуботехнічної техніки. Гарантія високої 
якості нашого воску це застосування новітніх технологій, використання відбірної сировини і постійний проміжний і 
остаточний контроль.

Для виготовлення рівносторонніх воскових ковпачків способом занурення. Завдяки хорошим властивостям 
цього воску, гарантується висока точність лиття. Де те 30 сек після занурення, віск набуде високої міцності завдяки 
чому виключаються ненавмисні деформації.

Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

SCHULER DENTAL
Німеччина

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

МАСИ ДЛЯ ДУБЛЮВАННЯ. СИЛІКОНИ

ELITE DOUBLE 22

ZHERMACK
Італія

Зуботехнічний А-силікон для дублювання моделей.

Силікон підвищеної текучості.
Не потребує вакуумного змішування.
Абсолютна точність у відтворенні деталей.
Сумісність зі всіма типами гіпсів, поліуретановими пластмасами, матеріалами, що використову-
ються для покриття та акриловими пластмасами.
Стабільність розмірів у часі, не деформується, що, у свою чергу, дозволяє зробити більше одного 
відбитка.
Полегшене змішування, завдяки пропорційному співвідношенню 1:1 між базою та каталізаторм.
Новий колір (зелена вода) дозволяє краще зчитувати деталі.
Багатоцільовий:твердість 22 по Шору А.

Технічні дані:
Пропорції змішування 1:1.
Час змішування – вручну (при 23° C) 60”.
Час змішування – механічно (при 23° C) 30”.
Загальний час обробки (23° C): 4’ – 6’.
Час застигання(23° C): 20’.
Відтворення деталей 2мкм.
Стабільність розмірів через добу -0.05 %.
Руйнування при навантаженні 1.4 N/mm.quad.
Руйнування при витягуванні 240 %.
Міцність на розрив 3.15 N/mm.quad.
Твердість (По Шору А через добу): 22.

Каністри 1 кг+1кг / 5кг+5кг / 10кг+10кг.

В асортименті виробника є наступні види силіконів:
Elite Double 8, Elite Double 16 FAST, Elite Double 16 EXTRA FAST, Elite Double 22 FAST, Elite Double 22 EXTRA.
FAST, Elite Double 32, Elite Double 32 FAST, Elite Double 32 EXTRA FAST.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ELITE TRANSPARENT

ZHERMACK
Італія

Рідкий прозорий А-силікон з підвищеною кінцевою твердістю для використання в
зуботехнічній лабораторії. Розроблений для естетичних матеріалів світлової полімеризації. 
Точно відтворює восковий відбиток та його наступне відтворення у композиті.

Силікон холодної полімеризації в біокомпонентному картриджі.
Високий ступінь прозорості.
Текучість та висока кінцева твердість.
Простота видавлювання завдяки диспансеру, в якому матеріали повністю перемішуються без 
утворення бульбашок повітря.
Інноваційна техніка обробки пластмас світлового затвердіння.
Міцні поверхні та зменшення термінів роботи.
Мінімальна внутрішня пористість композита, завдяки повному проникненню світла.
Фотополімеризація композита без присутності кисню та, як наслідок, більш тверді поверхні.
Можливість зберігання ключа при потребі, завдяки стабільності матеріалу в часі.

Технічні дані:
Загальний час обробки (23° C): 1’30”.
Час застигання(23° C): 15’.
Стабільність розмірів 0.185 %.
Межа міцності на розтягнення > 6.5 N/mm.quad.
Міцність на розривання > 4 N/mm.
Твердість (По Шору А через добу): > 72.

1 картридж місткістю 50 мл.
6 жовтих змішувальних насадок.

Точно відтворює восковий відбиток та його наступне відтворення у композиті.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

PLATINUM 95

ZHERMACK
Італія

А -Cилікон підвищеної точності для використання в зуботехнічній лабораторії. 
Використовується для техніки пресованої кераміки. Виготовлення нерухомих матриць у повному протезі.
Виготовлення контрольних ключів при проектуванні імплантанта, ключів оклюзії при використанні
артикулятора, ключів при створенні тимчасових коронок і мостів. Може використовуватися для ремонту
знімних протезів а також і як основа для роботи з композитними пластмасами.

Пропорції змішування 1:1.
Біосумісність.
Дуже висока стабільність розмірів.
Придатний для фрезерування.
Жаростійкість (більше 200° C).
Простота застосування.
Дуже висока чіткість деталей.
Лінійна зміна: -0,058 % через добу.
Блакитного кольору.
Кінцева твердість – 85 по Шору А.
Увага: не рекомендується використання Platinum 95 із латексними рукавичками.

Технічні дані:
Час змішування: 30”.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання (23° C): 6’.
Твердість (По Шору А через добу): 95.
Відтворення деталей 2мкм.
Стабільність розмірів (через добу): -0,05 %.
Деформація при стисканні < 1 %.
Пружність відновлення: >99,5 %.
Жаростійкість > 200° C.

1банка з базою вагою 450 г + 1 банка з каталізатором вагою 450 г.
1банка з базою вагою 1 кг + 1 банка з каталізатором вагою 1 кг.
1банка з базою вагою 5 кг + 1 банка з каталізатором вагою 5 кг.

Не деформується у кюветі.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

PLATINUM 85

ZHERMACK
Італія

А -Cилікон підвищеної точності для використання в зуботехнічній лабораторії. 
Виготовлення нерухомих матриць у повному протезі, контрольних ключів при проектуванні металевої
структури, ключа для заливки пластмаси у комбінованих протезах. Використовується як ключ для
виготовлення тимчасових коронок і мостів, а також може використовуватися як ключ для знімних ясневих
масок (gingifast - Zhermack) та як основа при роботі з естетичними матеріалами, які не містять метал.

Пропорції змішування 1:1.
Біосумісність.
Дуже висока стабільність розмірів.
Жаростійкість (більше 200° C).
Простота застосування.
Дуже висока чіткість деталей.
Лінійна зміна: -0,058 % через добу.
Зеленого кольору.
Кінцева твердість – 85 по Шору А.
Увага: не рекомендується використання platinum 85 із латексними рукавичками.

Технічні дані:
Час змішування: 30”.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання (23° C): 6’.
Твердість (По Шору А через добу): 85.
Відтворення деталей 2 мкм.
Стабільність розмірів (через добу): -0,05 %.
Деформація при стисканні < 1 %.
Пружність відновлення: >99,5 %.
Жаростійкість > 200° C.

1 банка з базою вагою 450г+1банка з каталізатором вагою 450г.
1 банка з базою вагою 1кг+1банка з каталізатором вагою 1 кг.
1 банка з базою вагою 5кг+1банка з каталізатором вагою 5кг.

Не деформується у кюветі.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

TITANIUM

ZHERMACK
Італія

C-силікон для використання в зуботехнічній лабораторії. 
Використовується для виготовлення контрольних ключів при проектуванні металевої структури, ключів для
заливки пластмаси у комбінованих протезах, ключів для створення тимчасових коронок і мостів а також
ключів для створення знімних ясневих масок (gingifast - Zhermack).
Може використовуватися для ізоляції зубів/гіпсу в кюветі.

Силікон, що змішується з каталізаторм у вигляді геля (Indurent gel).
Дуже високий початковий рівень текучості.
Добра кінцева твердість.
Чітке відтворення деталей.
Високопластична консистенція.
Висока міцність на розрив.
Жаростійкість до 180° C.
Білого кольору.
Кінцева твердість – 95 по Шору А.

Технічні дані:
Час змішування (Indurent gel): 30”.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання (23° C): 6’.
Твердість (По Шору А через добу): 90.
Відтворення деталей 2мкм.
Стабільність розмірів (через добу): -0,10 %.
Деформація при стисканні < 1 %.
Пружність відновлення: 99 %.

1 банка вагою 900г/2,6 кг/5кг/10кг/25кг.
1 банка вагою 5кг + 2 тюбики іndurent gel/каталізатора у вигляді гелю об’ємом 60 мл.
Indurent gel (каталізатор у вигляді гелю) 1 тюбик ємністю 60 мл.

Не деформується у кюветі

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

GINGIFAST RIGID

ZHERMACK
Італія

А-силікон для відтворення ясен на моделі в зуботехнічній лабораторії. Твердий. 
Відтворення ясен на моделях для протезів, що базуються на імплантатах.

Силікон холодної полімеризації в біокомпонентному картриджі.
Використовується при прямій техніці.
Легко ріжеться; чітке визначення країв.
Використовується для роботи з імплантатами.
Точність та стабільність розмірів.

Технічні дані:
Пропорції змішування(база:каталізатор) 1:1.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання(23° C): 10’.
Твердість (По Шору А через добу): 70.

2 картріджа місткістю 50 мл.
1 флакон Separator місткістю 10 мл.
12 жовтих змішувальних насадок.
12 інтраоральних жовтих насадок.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

GINGIFAST RIGID

ZHERMACK
Італія

А-силікон для відтворення ясен на моделі в зуботехнічній лабораторії. Твердий. 
Відтворення ясен на моделях для протезів, що базуються на імплантатах.

Силікон холодної полімеризації в біокомпонентному картриджі.
Використовується при прямій техніці.
Легко ріжеться; чітке визначення країв.
Використовується для роботи з імплантатами.
Точність та стабільність розмірів.

Технічні дані:
Пропорції змішування(база:каталізатор) 1:1.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання(23° C): 10’.
Твердість (По Шору А через добу): 70.

2 картріджа місткістю 50 мл.
1 флакон Separator місткістю 10 мл.
12 жовтих змішувальних насадок.
12 інтраоральних жовтих насадок.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

GINGIFAST ELASTIC

ZHERMACK
Італія

А-силікон для відтворення ясен на моделі в зуботехнічній лабораторії.
Відтворення ясен на моделях для незнімних протезів.

Силікон холодної полімеризації в біокомпонентному картриджі.
Може використовуватися як при прямій так і при непрямій техніці.
Високий рівень еластичності полегшує процес зняття та встановлення на моделі.
Дуже високий естетичний ефект матеріалу завдяки його світлопрозорості та жилкуванню.
Точність та стабільність розмірів.

Технічні дані:
Пропорції змішування(база:каталізатор) 1:1.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання(23° C): 10’.
Твердість (По Шору А через добу): 40.

2 картріджа місткістю 50мл.
1 флакон Separator місткістю 10 мл.
12 жовтих змішувальних насадок.
12 інтраоральних жовтих насадок.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

GINGIFAST ELASTIC

ZHERMACK
Італія

А-силікон для відтворення ясен на моделі в зуботехнічній лабораторії.
Відтворення ясен на моделях для незнімних протезів.

Силікон холодної полімеризації в біокомпонентному картриджі.
Може використовуватися як при прямій так і при непрямій техніці.
Високий рівень еластичності полегшує процес зняття та встановлення на моделі.
Дуже високий естетичний ефект матеріалу завдяки його світлопрозорості та жилкуванню.
Точність та стабільність розмірів.

Технічні дані:
Пропорції змішування(база:каталізатор) 1:1.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Час застигання(23° C): 10’.
Твердість (По Шору А через добу): 40.

2 картріджа місткістю 50мл.
1 флакон Separator місткістю 10 мл.
12 жовтих змішувальних насадок.
12 інтраоральних жовтих насадок.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ZETALABOR

ZHERMACK
Італія

C-силікон для використання в зуботехнічній лабораторії. 
Використовується для виготовлення контрольних ключів при проектуванні металевої структури, ключів для
заливки пластмаси у комбінованих протезах, ключів для створення тимчасових коронок і мостів а також
ключів для створення знімних ясневих масок (gingifast - Zhermack).
Може використовуватися для ізоляції зубів/гіпсу в кюветі.

Силікон, що змішується з каталізатором у вигляді гелю (Indurent gel)
Дуже високий початковий рівень текучості
Добра кінцева твердість
Чітке відтворення деталей
Високопластична консистенція
Висока міцність на розрив
Жаростійкість до 140° C
Не пігментований
Кінцева твердість – 85 по Шору А

Технічні дані:
Час змішування (Indurent gel): 30”
Загальний час обробки (23° C): 2’
Час застигання (23° C): 6’
Твердість (По Шору А через добу): 80
Відтворення деталей 2мкм
Стабільність розмірів (через добу): -0,10 %
Деформація при стисканні < 1 %
Пружність відновлення: 99 %

1банка вагою 900г/2,6 кг/5кг/10кг/25кг.
1банка вагою 5кг+2 тюбики іndurent gel/каталізатора у вигляді гелю об’ємом 60 мл.
Indurent gel (каталізатор у вигляді гелю) 1 тюбик ємністю 60 мл.

Не деформується у кюветі.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ELITE LC TRAY

ZHERMACK
Італія

Фотополімерні пластмасові пластини для виготовлення індивідуальних відбиткових ложок. 
Виготовлення індивідуальних та серійних відбиткових ложок, оклюзивних пластин, бази для збору зубів для протезів, 
базових пластин для фіксації реєстраційного пристрою.

Легко моделюється , не прилипає.
Стабільний при штучному або денному освітленні протягом 20 хвилин.
Твердість і стабільність розмірів, не скручується.
Рівномірна товщина.
Випускається у трьох кольорових версіях: білий, рожевий і блакитний.

Технічні дані:
Час застигання(23° C): 3’ – 5’.
Товщина 2.5 мм.
Твердість 1’ (По Шору D): 80.

D500011 Elite LC tray White - білого кольору (50 шт.)
D500021 Elite LC tray Pink - рожевого кольору (50 шт.)
D500031 Elite LC tray Blue - синього кольору (50 шт.)

Полімеризація за допомогою галогенної або UV лампи (3 – 5 хвилин).

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ЗАСОБИ ІЗОЛЯЦІЙНІ

ЗАМКОВІ КРІПЛЕННЯ

МАСИ ПАКУВАЛЬНІ, ФОРМУВАЛЬНІ

ISOWACHS PLUS ISOKER-FLUID

Ізоляційний засіб віск-віск, віск-метал, віск-гіпс. Концентрований ізоляційний засіб гіпс-кераміка.

Гарні ізоляційні властивості, не містить спирту,
не вступає у взаємодію з моделювальними восками. 
Має додаткову властивість – при загусненні
розводиться водою.

Пляшечка, 100 мл.

Вигорає без залишку, не забарвлює кераміку.
Надзвичайно економний, ізолює гіпс
від усіх керамічних мас.

Призначення: Призначення:

Склад та властивості:

Форма випуску:

Склад та властивості:

S&S Sсheftner GmbH
Німеччина

S&S Sсheftner GmbH
Німеччина

Пляшечка з пензликом, 10 мл.
Форма випуску:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

MK-1

MK-1
Німеччина

СПД БУГАЙ А. тел.: 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14, 8 (067) 440-20-67, e-mail: avbmail@ukr.net, www.dental.ukrhost.info

Універсальний атачмен для протезування невеликих ділянок,  
реконструкція уні- та білатеральних скорочених зубних рядів, 
протезування на імплантатах. 

Матеріал: сплав кобальту, ендокаст СЛ, титан.
Конструкція не містить зварних вузлів.
Варіабельність конструкцій.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:
МК-1 – атачмен, для роботи з яким не потрібні додаткові матеріали та пристрої. 

Adentatec
Німеччина
ADENTA® – VEST CB

Пакувальна маса швидкого нагріву для коронок і мостів з недорогоцінних сплавів на фосфатній основі.

Робочий час: прибл. 5-7 хвил.
Час витримки: прибл. 20 хвил.
Розширення витримки:прибл. 1,8-2,1% (100% рідини).
Попередній нагрів:  для швидкого лиття 900 °С.
*рідина-75-85% для коронок і мостів.
Фасування: 17,6 кг (110 пакетівХ160г).

Призначення: 

Основні характеристики:

ADENTA®-VEST PA

Пакувальна маса швидкого нагріву для бюгельних протезів на фосфатній основі.

Робочий час:-прибл. 3-4 хвил.
Час витримки:-прибл. 20 хвил.
Попередній нагрів:-для швидкого лиття макс. 980 °С.
*рідина-75-90% в залежності від сплаву, що використовується.
Фасування: 20 кг.(50 пакетівХ400г).

Призначення: 

Основні характеристики:

MIXING LIQUID

Рідина для всіх видів пакувальних мас фірми Adentatec GmbH.
Фасування: 1 л.

Призначення: 

«КУСТО», м. Київ, тел./факс (044) 453-64-32, тел. (050) 384-76-80, (067) 407-50-87, www.kusto.com.ua



www.navistom.netwww.navistom.net[ 284 ]█ █[ 285 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

ПАКУВАЛЬНІ МАСИ 

N&V
Бельгія

Z 4 MG-VEST

Універсальна швидкісна пакувальна маса для 
відливання каркасів коронок та мостовидних 
протезів.

Швидкісна пакувальна маса для 
відливання бюгелів.

Робочий час: 4-6 хв.
Час твердіння – 30 хв.
Кінцева температура постановки муфеля у піч – 850 С.
Застосовується для всіх типів сплавів 
(окрім титану) і пресованої кераміки.

Робочий час: 4-6 хв.
Час твердіння – при виготовленні моделей 30 хв; при 
виготовленні опок для відливання – 20 хв.
Кінцева температура постановки муфелю у піч – 1050  С.
Застосовується для виготовлення вогнетривких моде-
лей і опок для відливання.

Порошок – 24 пакети Х 500 г; 
рідина – 3 флакони Х 1 л.

Порошок – 45 пакетів Х 400 г; рідина – 1 флакон Х 1 л.

Рідина використовується тільки при виготовленні 
вогнетривкої моделі (при виготовленні опок для 
відливання порошок замішують водою).

Призначення: Призначення: 

Характеристики: Характеристики: 

Комплектація: Комплектація: 

Примітки: 

Склад: містять фосфат, не містять графіт.
Робочий час – 4-6 хв.
Час твердіння – 30 хв.

Стабільність властивостей. Чудова текучість. Легке управління розширенням для кожного типу сплаву за рахунок 
гнучкого співвідношення використовуваної кількості рідини та її концентрації на 100 г маси без зміни робочого часу 
та текучості матеріалу. Можливість вибору часу постановки муфеля у піч із кінцевою температурою (не меншого 30 
хв. після заливання і далі у будь-який час). Практично не потребують використання вібрації. Висока точність відтво-
рення деталей. Зручність в розпаковуванні. Одна спеціальна рідина для всіх мас. Можливість використання як для 
швидкісного, так і для звичайного попереднього нагрівання.

Характеристики: 

Примітки:

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ РОМАНА БАРАБАХА», 79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22 ,тел.: +380 32 236 72 42, факс: +380 32 236 72 43, е-mail: roman.barabach@i.ua

MOLDAVEST    EXACT

HERAEUS
Німеччина

Прецизійна формувальна маса для техніки коронок і мостів 
Призначення:

•   для роботи зі сплавами неблагородних металів
•   фосфатна, без вмісту графіту
•   придатна як для програмованого так і для швидкого прогрівання
•   температура попереднього прогрівання ливарної форми 850-950°С 
•   чудова текучість
•   гарантована гладкість поверхонь 

Склад і властивості:

Фізико-технічні характеристики:

Форми поставок:

Moldavest exact
порошок

Замовлення № 66009785                       35 пакетиків по 160 г (5,6 кг) без рідини

Investment BS Liquid 1
рідина для замішування

Замовлення № 66019993                      900 мл фляга 
Замовлення № 66009994                      3-літрова каністра

Початковий час тверднення, хв. приблизно 9.5

Міцність на стиск, MPa приблизно 4.0

Текучість, мм 130 – 140

Концентрація рідини, % 75

у відповідності з вимогами норми DIN EN ISO 15912 Тип 1, Клас 2

79008 м. Львів вул. Староєврейська 22
тел. +380 32 236 72 42, факс +380 32 236 72 43
www.infolab.lviv.ua   roman.barabach@i.ua

MOLDAVEST exact
Фосфатна, без вмісту графіту, прецизійна 

формувальна маса для техніки коронок та мостів

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22

тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua

магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08
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МЕТАЛИ. СПЛАВИ. ПРИПОЇ
Adentatec
Німеччина

SYSTEM SOFT

Сплав для литва.

Стоматологічний сплав на кобальтхромовій основі без вмісту берилію. 
Склад сплаву: Co-61; Cr-28 W-8,5%; Si-1,65%; Mn-0,25%; Fe-<0,5%; C-<0,1%.

Міцність після лиття: 285 HV10.
Фракційна щільність: 8,3 г/см3.
Температура плавкості/відливання: 1.390 – 1.415 °C.

Температура лиття: 1.475 °C.
КТР (20 – 600 0С): 14,1 µм/мK.
Спротив розтягуванню: < 700 N/мм2.
Розширення: 10%.

Призначення: 

Основні характеристики:

SYSTEM KN

Сплав для литва.

Стоматологічний сплав на основі хрому/нікелю без вмісту берилію. Для коронок та мостів. 
Склад сплаву: Ni- прибл. 62%; Cr-25%; Mo-11%; Si-1,5%; інші-<0,1%.

Міцність після лиття: 190 HV 10.
Міцність після нагріву: 185 HV 10.
Фракційна щильність: 8,2 г/см3.
Температура плавкості/відливання: 1.260 – 1.350 °С.

Температура лиття: 1.420 °С.
КТР (20 – 600 0С): 14,0 µm/mK.
Розширення: 10%.

Призначення: 

Основні характеристики:

SYSTEM MG

Сплав для литва.

Стоматологічний сплав на кобальтхромовій основі без вмісту берилію. Для бюгельних протезів. 
Склад сплаву: Co- прибл. 62%; Cr-30%; Mo-5,5%; Si-1%; Mn-0,6%; C-0,6%; інші-<0,1%.

Міцність після лиття прибл.: 400 HV 10.
Фракційна щільність: 8,3 г/см3.
Температура плавкості/відливання: 1.260 – 1.350 °С.

Температура лиття: 1.420 °С.
Спротив розтягуванню: < 700 N/мм2.
Розширення: > 6%.

Призначення: 

Основні характеристики:

«КУСТО», м. Київ, тел./факс (044) 453-64-32, тел. (050) 384-76-80, (067) 407-50-87, www.kusto.com.ua

WIROBOND® 280

Кобальтхромовий сплав для виготовлення каркасів коронок і мостів під облицювання керамікою або пластмасою.
Призначення:

Стандартний склад в %:  Кобальт Cо - 60,2.
Хром Cr – 25.  Молібден Мо - 6,2.
Вольфрам W - 4,8.  Галій Ga - 2,9.
Кремній Si - <2.  Марганець Mn - <2.
Колір: сріблястий. Щільність (гр/куб.см): 8,5. Межі плавлення (°С): 1360-1400. Температура відливання (°С): ~1500. Коефі-
цієнт термічного розширення: 20-600°С (1/1.000.000 1/К): 14,2. Коефіцієнт термічного розширення: 25-500°С (1/1.000.000 
1/К): 14,0. Пластичність при текучості (А5) (%): 14. Відносне подовження (Rp 0,2) (MPa): 540. Міцність на розрив (Rm) 
(MPa): 680. Модуль пружності прибл. (MPa): 220000. Твердість за Віккерсом (HV10) після відливання: 280.

Основні характеристики:

WIRON LIGHT

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

Новий неблагородний сплав для облицювання керамікою, зі світлим оксидом, без берилія.
Призначення:

Температура попереднього нагріву: 800 °C. Температура лиття: 1350 °C Межа температури плавлення: 1200 - 1280 °C. Модуль 
пружності ca. 200 ГПа. Межа плинності (Rp0, 2) після лиття/після випалення 470 МПа. Міцність на розрив 880 Rm. Відн. по-
довж. при розриві (A5) після лиття/після випалення 10. Твердість по Вікерсу (HV10) після лиття/після випалення 260.

Основні характеристики:

Класичний сплав для бюгельного протезування.

Колір: сріблястий. Щільність (гр/куб.см): 8,2.
Межі плавлення (°С): 1320-1350.
Температура відливання (°С): 1460.
Пластичність при текучості (А5) (%): 6.2.
Міцність на розрив (Rm) (MPa): 880. 
Відносне подовження (Rp 0,2) (MPa): 600.
Модуль пружності прибл. (MPa): 211000. 
Твердість за Віккерсом (HV10) після відливання: 350.
Стандартний склад в %: 
Кобальт Cо – 64.  Хром Cr – 28.65. Молібден Мо – 5.
Кремній Si – 1.  Марганець Mn – 1.  Вуглець C – 0.35.

Колір: сріблястий. Щільність (гр/куб.см): 8,2.
Межі плавлення (°С): 1260-1305.
Температура відливання (°С): 1420.
Пластичність при текучості (А5) (%): 4.1.
Міцність на розрив (Rm) (MPa): 910.
Відносне подовження (Rp 0,2) (MPa): 625.
Модуль пружності прибл. (MPa): 225000.
Твердість за Віккерсом (HV10) після литва: 375.
Стандартний склад в %:
Кобальт Cо – 63.  Хром Cr – 30.  Молібден Мо – 5. 
Кремній Si – 1.1.  Марганець Mn – 0.5. Вуглець C – 0.4.

Призначення: Призначення:

Склад та властивості: Склад та властивості:

WIRONIT® WIRONIT® EXTRAHARD

Кобальт-хромовий сплав для виготовлення бюгельних протезів.

BEGO
Німеччина

MEAlloy

Недорогоцінний сплав для лиття коронок і 
мостовидных протезів.

Хром-Нікель-Молібденовий сплав, вільний від Берилія. 
Легко піддається литтю, поліруванню і повторній обробці. 
Висока стійкість до корозії і утворенню тріщин, завдяки 
хорошим міцнісним характеристикам. Надійне з’єднання 
з широким спектром керамічних мас і подальша ста-
більність. Безпроблемне виготовлення як поодиноких 
коронок, так і мостовидних протезів великої протяжності, 
а також коронок на імплантати. Безпечний для зубних тех-
ніків і пацієнтів, не чинить негативного впливу на тканини. 
Наявність висновку СЭС про безпеку для здоров’я і дозвіл 
до застосування сплаву в стоматологічній практиці.

Призначення:

Основні характеристики:

DENTSPLY
Італія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

СПЛАВ BIOSIL F

Biosil F є сплавом на основі кобальту і хрому для виго-
товлення бюгельних стоматологічних протезів методом 
модельного лиття. Відповідає вимогам норм DIN 13912 
і іншим національним специфікаціям, а також міжна-
родним стандартам ISO 6871. 
Сплав універсальний в застосуванні для модельного 
лиття, не містить берилія.

Основні характеристики:

DEGUDENT
Германія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

DUCERALLOY C

Кобальто-Хром-Молібденовий сплав для облицюван-
ня мостів і коронок. Не містить Нікелю і Берилія. Висока 
біологічна сумісність і відсутність негативного впливу 
на тканини. Висока стійкість до корозії і високих тем-
ператур, значна стійкість до розриву. Надійне з’єднання 
з керамічними масами і подальша стабільність. Без-
проблемне виготовлення мостів великої протяжності, 
сполучних елементів, що приклеюються, мостовидних 
протезів і імплантатів, можливість лазерної зварки.

Виріб з нового кобальт-хромового сплаву для виготов-
лення металокерамічних конструкцій. Цей сплав, ха-
рактеризується високою корозійною стійкістю і ідеально 
відповідний для кераміки Duceram Plus та Duceram Kiss. 

Основні характеристики:

Основні характеристики:

DEGUDENT
Германія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

TENER 350

Супертвердий сплав на основі кобальт-хрому для 
бюгельного протезування.

Co - 63%, Cr - 28, 5%, Mo -6%, W -1,2%, 
Mn -0,56%,C -0,49%,Si -0,38%.
Температура плавлення:1335 °С.
Щільність:8,3 г/куб.см.
Твердість за Віккерсом: 360 HV (після відливання).

Очищується ультразвуком або парою. Не містить бери-
лію. Придатний для литва як відкритим полум’ям, так і 
для високочастотного способу відливання. 
Упаковка: дерев’яні коробки.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

EISENBACHER 
DENTALWAREN, Німеччина

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT, 89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, 
тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, 
e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

KERA C

Сплав на основі кобальт-хрому для виготовлення 
каркасів коронок і мостів під облицювання всіх ви-
дів високотемпературної кераміки.

Co ~ 61%, Cr - 25, 2%,   W-8, 6%, V-2, 3%, Mo -1, 2%, 
Fe -1, 3%, Si -1%. Температура плавлення:1370 -1385 °С. 
Щільність:8,4 г/ куб.см. Твердість за Віккерсом: 340 HV 
(після відливання).

Не містить нікелю та берилію, з великою біосумісністю. 
Висока корозійна стійкість. Придатний для відливання 
як відкритим полум’ям, так і для високочастотного 
способу відливання. Упаковка: дерев’яні коробки.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

EISENBACHER 
DENTALWAREN, Німеччина

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT, 89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, 
тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, 
e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

МедТехСервіс DENTAL  DEPOT, 89600, м. Мукачево, вул. І.Франка, 12, 
тел./факс: (03131) 5-46-24, моб: 050-504-86-31, 
e-mail:  info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru, www.medtechservis.com

KERA N

Нікель-хромовий сплав для виготовлення каркасів 
коронок і мостів під облицювання  керамікою.

Ni ~ 61%, Cr - 25, 7%, Mo -11%, Si -1,45%.
Температура плавлення:1260 -1390 °С.
Щільність:8,2 г/куб.см.
Твердість за Віккерсом: 190 HV (після відливання).

Не містить берилію. Висока корозійна стійкість. 
Придатний для відливання як відкритим полум’ям, так і 
для високочастотного способу відливання. 
Упаковка: дерев’яні коробки. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

EISENBACHER 
DENTALWAREN, Німеччина

СПЛАВИ HERAENIUM   

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ РОМАНА БАРАБАХА», 79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22 ,тел.: +380 32 236 72 42, факс: +380 32 236 72 43, е-mail: roman.barabach@i.ua

HERAEUS
Німеччина

Сплави кобальт-хромові для металокерамічних робіт
Замовлення № 66002217 Heraenium P, 1 кг  КТР 13.8 µm/mK
Замовлення № 66021871 Heraenium Pw, 1 кг  КТР 14.3 µm/mK
Замовлення № 66020652 Heraenium Sun, 1 кг  КТР 16.2 µm/mK

Призначення:

Сплави кобальт-хромові для модельного відливання
Замовлення № 64600955 Heraenium CE, 1 кг
Замовлення № 64600956 Heraenium EH, 1 кг
Замовлення № 64601179 Heraenium NF, 1 кг
Замовлення № 66008790 Heraenium LASER, 1 кг

Призначення:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

HERAENIUM   P LOT 1

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ РОМАНА БАРАБАХА», 79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22 ,тел.: +380 32 236 72 42, факс: +380 32 236 72 43, е-mail: roman.barabach@i.ua

HERAEUS
Німеччина

Припій СoCr  для спаювання деталей з  СoCr-сплавів для кераміки
Призначення:

Інтервал плавлення: 1.040°С – 1.180°С

Хімічний склад: Co 38,7%, Fe 29%, Cr 21,8%, Si 5,4%, Mo 2,7%, B 1%, V 1%, Mn 0,4%

Замовлення № 66004232

Склад і властивості:

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

СПЛАВИ ДЛЯ ВІДЛИВАННЯ

N&V
Бельгія

BIOLOY

Плавляться на відкритому полум’ї пальника та у високочастотній установці для відливання. Чудова текучість. Товщина 
оксидної плівки зведена до мінімуму. Не вимагають дегазування та оксидування. Гладка поверхня і висока точність 
литва. Температура нагрівання муфеля для всіх сплавів 850 °С.

Склад: Со  – 64%, Cr – 21%,
Mo - 6%.
Температура солідус-ліквідус – 
1309-1417 °С.
Розтягування на розрив – 10,4%.
Твердість за Віккерсом (HV) – 286.
Щільність – 8,2 г/см3.
Коефіцієнт термічного розширен-
ня – 14,6.
Колір – сріблястий.

Кобальт-хромовий сплав без ні-
келю та берилію для відливання 
коронок та мостовидних проте-
зів під кераміку.

Нікель-хромовий сплав без 
берилію для відливання коронок 
та мостовидних протезів під 
кераміку.

Кобальт-хромовий сплав для 
відливання бюгельних протезів.

Може використовуватися з будь-
яким типом кераміки. 
Охолоджування після випалювання 
протягом 3 хв.

Примітки:

Характеристики: 

Призначення: Призначення: Призначення: 

Примітки: 

CERALOY

Склад: Ni – 67%, Cr – 24%, Мо – 
10%.
Температура солідус-ліквідус – 
1312-1369 °С.
Твердість за Віккерсом (HV) – 188.
Щільність – 8,2 г/см3.
Коефіцієнт термічного розширен-
ня – 14,1.
Колір – сріблястий.

Може використовуватися з будь-
яким типом кераміки. Охолоджу-
вання сплаву відбувається одно-
часно  з керамікою.

Характеристики: 

Примітки: 

CHROLOY

Склад: Со – 64%, Cr – 29%,
Mo - 6,5%.
Температура солідус-ліквідус – 
1334-1405 °С.
Розтягування на розрив – 5,8 %.
Твердість за Віккерсом (HV) – 374.
Щільність – 8,2 г/см3.
Колір – сріблястий.

Характеристики: 

STARBOND CO STARBOND NI

Кобальт-хромовий сплав на коронки
та мостоподібні протези, оздоблені керамікою.

Нікель-хромовий сплав на коронки
та мостоподібні протези, оздоблені керамікою.

Со - 64,00%.       Cr - 30,00%.       Мо - 5,00%
Не містить берилію та нікелю.
Температура плавлення (°С): 1210 – 1380.
Температура відливання (°С): 1500.
WAK 20 – 600 °C (my/mK): 14,1.
Твердість(HV10): 350.

Ni - 60,70%.       Cr - 24,00%.
Мо - 11,00%.       Si - 1,80%.
Не містить берилію.
Температура плавлення (°С): 1200 - 1360.
Температура відливання (°С): 1480.
WAK 20 – 600 °C (my/mK): 14,0.
Твердість (HV10): 200.

Призначення: Призначення:

Склад та властивості: Склад та властивості:

S&S Sсheftner GmbH
Німеччина

S&S Sсheftner GmbH
Німеччина

1 кг.
Форма випуску:

1 кг.
Форма випуску:

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060, тел.: (044) 440-96-95, 502-68-48, e-mail: dentalit@ukr.net, www.dentalit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗМЕТАЛЕВИХ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ

IPS e.MAX® PRESS BASIC KIT MO

IPS e.MAX® CERAM DEEP DENTIN KIT

IPS e.MAX® PRESS HO IPS e.MAX® PRESS HT

IPS e.MAX® ZIRPRESS LT IPS e.MAX® ZIRPRESS GINGIVA

IPS e.MAX® CERAM ESSENCE KIT

IPS e.MAX® PRESS MO

IPS e.MAX® ZIRPRESS MOIPS e.MAX® ZIRPRESS HT

IPS e.MAX® CERAM IMPULSE KIT

IPS e.MAX® PRESS LT

IPS e.MAX® CERAM SHADE KIT

IPS e.MAX® CERAM MARGIN KIT

Базовий набір IPS e.max Press включає 
всі необхідні заготовки та аксесуари для 
технології пресування.

Набір діп-дентинів з природною флюо-
ресценцією, підвищеною опаковістю та 
насиченістю кольору дозволяє відтворити 
основний колір зуба навіть дуже тонкими 
шарами, що дає можливість виготовити 
естетичні реставрації з природними ко-
льорами. Набір включає маси ходових 
кольорів (8 x A–D / 10 x Chromascop).

Завдяки своєї опаковості заготівки ко-
льорів MO 0 – MO 4 ідеально підходять 
для виготовлення каркасів
на вітальні або злегка змінені в кольорі 
зуби. Заготівки забарвлені відповідно 
до характерних групових кольорів.

Завдяки своїй опаковості ідеально 
підходять у ситуаціях, коли дентино-
ва основа пресується на каркаси з IPS 
e.max ZIRCAD.

Завдяки своїй високій прозорості іде-
ально підходять для моделювання в 
остаточній анатомічній формі.

Набір імпульс-мас IPS e.max Ceram ском-
поновано відповідно до інших облицьо-
вувальних матеріалів Ivoclar Vivadent. 
Всього випускається 22 імпульс-маси 
для індивідуалізації реставрацій.

IPS e.MAX® CERAM BASIC KIT
Базовий набір IPS e.max Ceram включає 
ходові дентинові кольори (8 x A–D / 10 
x Chromascop), відповідні маси ріжучо-
го краю та всі необхідні засоби.

Заготовки IPS e.max Press HO випуска-
ються одного кольору та завдяки своїй 
високій опаковості ідеально підходять 
для виготовлення каркасів на девіта-
лізовані або сильно змінені в кольорі 
зуби.

Завдяки своїй високій прозорості іде-
ально підходять для моделювання в 
остаточній анатомічній формі для вкла-
док, накладок і вінірів. 

Нові заготівки з низькою прозорістю (LT 
= low translucency).Ідеально підходять 
для виготовлення реставрацій в повно 
анатомічну форму або технікою реду-
кування. Область ріжучого краю за-
кінчується за допомогою мас IPS e.max 
Ceram. Заготівки випускаються 9 по-
пулярних A-D и 4 сучасних відбілюючи 
кольорів.  

Завдяки своїй напівпрозорій структурі 
ідеально підходять для пресування в 
остаточній анатомічній формі на карка-
си з IPS e.max ZIRCAD.

Заготівлі для виготовлення ясенної час-
тини, особливо актуальні для великих 
імплантологічних робіт.

19 порошкових барвників з ефектом 
«один за всіх» застосовуються для вну-
трішнього фарбування, змішування з 
іншими масами IPS e.max Ceram та/або 
для остаточного зовнішнього фарбу-
вання поверхні реставрації.

IPS e.MAX® CERAM ZIRLINER KIT
Цирконієвий підшар  застосовується при 
техніці напресовки у поєднанні з IPS e.max 
ZirPress та при техніці нашарування у поєд-
нанні з IPS e.max Ceram.  Забезпечує винят-
кову надійність з’єднання облицьовування 
з оксид-цирконієвим каркасом, додаючи 
останньому замість білого необхідний ко-
лір і досягаючи, таким чином, природної 
естетики реставрації.

IPS e.MAX® ZIRCAD ДЛЯ INLAB BASIC KIT
Базовий набір IPS e.max ZIRCAD для 
inLab включає всі необхідні блоки та за-
соби для системи inLab фірми Sirona.

7 пастоподібних дентинових барвників 
застосовуються для остаточної корекції 
кольору. Випускаються п’яти денти-
нових кольорів та двох ріжучих країв і 
можуть застосовуватися для мас як по 
забарвленню Chromascop так і A-D.

Набір включає плечові маси з природ-
ною пришийковою флюоресценцією. За-
стосовується для створення керамічного 
плеча в області уступу на каркасах з IPS 
e.max ZIRCAD. У набір входять ходові 
кольори (8 x A–D / 10 x Chromascop), 
відповідні інтенсивні маси і необхідні 
рідини.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

IPS e.MAX® ZIRCAD ДЛЯ 
INLAB BLOCKS C15, B40, C55, C65

IPS e.MAX® CAD ДЛЯ 
INLAB BASIC KIT MO

IPS e.MAX® CAD ДЛЯ 
INLAB MO / C14 BLOCKS

Блоки IPS e.max ZIRCAD випускаються 2 роз-
мірів (C15 і B40) та призначені для фрезеру-
вання в системі inLab. Завдяки високій міц-
ності (>900 Мпа) після спікання з них також 
можна виготовляти каркаси протезів на бічні 
зуби. Після цього на них напресовують IPS 
e.max ZirPress або наносять керамічну масу 
IPS e.max Ceram.

Базовий набір IPS e.max CAD для inLab вклю-
чає у себе всі необхідні блоки та засоби для  
системи inLab фірми Sirona.

Завдяки своїй опаковості блоки кольорів MO 
0 – MO 4 ідеально підходять для виготов-
лення каркасів на вітальні або злегка змінені 
в кольорі зуби. Блоки забарвлені відповідно 
до характерних групових кольорів та мають 
блакитний відтінок до кристалізації.

all ceramic

all you need*

Нова система безметалової кераміки IPS e.max є високоміцними високоестетичними матеріалами для техніки 
ПРЕСУВАННЯ і технології CAD/CAM, що забезпечують ефективну та економічну роботу.
Компоненти системи для технології ПРЕСУВАННЯ включають високоестетичні склокерамічні заготовки IPS e.max
Press та склокерамічні заготовки IPS e.max ZirPress для напресування на оксидцирконієві каркаси.
Залежно від клінічної ситуації застосовуються два матеріали для CAD/CAM технології:
високоміцний оксид цирконію IPS e.max ZIRCAD та інноваційні склокерамічні блоки IPS e.max CAD.
Система безметалевої кераміки також включає універсальну нано-фторапатітову керамічну масу
IPS e.max Ceram для облицювання будь-яких безметалевих каркасів.

СИСТЕМА IPS e.MAX
Основні характеристики:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн
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КЕРАМІЧНІ МАСИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

CREATION ZI

Вже 20 років марка Creation стабільно підтримує найвищу якість та надійність.
Школа керамістів Віллі Геллера заслужено вважається найкращою у світі.
Керамічні маси Creation надають можливість бездоганного відтворення природності в поєднанні
з морфологічною індивідуальністю.

Робоча температура: 810 град.
Коефіцієнт термічного розширення: 9,5.
Точка спікання: 550 град.

Циркон-кераміка.
Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

CREATION
Швейцарія

DUCERAM KISS

Duceram KISS - це послідовне продовження концепції Kiss в області високотемпературних керамік для облицювання коронок і 
мостів, виконаних із стоматологічних сплавів з КТР 13,8-15,4 µм/М-К (25-600°С). За рахунок оптимізації кольорових пігментів 
для Duceram KISS вдалося істотно підвищити надійність кольору в застосуванні до шкали Vita. Опалова маса, структурний 
елемент природної реставрації, з динамікою світла була істотно оптимізована за рахунок  запатентованого процесу вироб-
ництва, тим самим забезпечуючи спрощену роботу, високу естетику і надійність в використанні. Ця кераміка базується на 
двох складових, які можна використовувати окремо, а також в тісному взаємозв’язку: базова, техніка відтворення естети-
ки, індивідуальна техніка відтворення естетики. Базова техніка відтворення естетики є раціональною і економічною технікою 
нанесення кераміки. Опаки і дентини ретельно узгоджені один з одним за кольором, мірі колірної насиченості, яскравості 
флюоресценції. Кольори за шкалою Vita відтворюються легко і точно незалежно від товщини шару дентину. Крім того, для 
отримання максимального естетичного результату у Вашому розпорядженні 6 стандартних мас ріжучого краю. Індивідуальна 
техніка відтворення естетики є високохудожнім сегментом в протезуванні. За рахунок певного і простого змішування в пропо-
рції 1:1 Ви досягаєте безліч додаткових колірних нюансів, за допомогою яких можна знайти рішення, максимально наближене 
до натуральної естетики, в комплексних і складних клінічних випадках. Набір металокераміки Duceram KISS, що складається 
з 73 керамічних мас, забезпечує новий функціональний стандарт і комплектується пастопаками або порошковими опаками. 
Нова комплексна система уміщується в одній дизайнерській валізі, і з нею Ви виконаєте 100% робіт!

Основні характеристики:

DEGUDENT
Германія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

ТОВ «СЕНЧУРІДЕНТ», 03035 Київ, вул. Урицького, 3, тел. 8 (044) 238-07-31, 238-02-24, факс 8 (044) 238-07-29, e-mail: tarasenko@abi-ua.com

CERAMCO 3

Вся система від опаків до дентинів природніх емалей і опак-емалей 
характеризується флюоресценцією натурального зубного ряду.
Фарфор можна застосовувати для створення однакових і багатоланкових протезів, що фіксуються, із за-
стосуванням звичайних високотемпературних керамічних сплавів, що містять або не містять срібло.
Система дозволяє вибірково конструювати колір металокерамічної реставрації.
Система включає пастоподібні та порошкоподібні опаки кольорів за шкалою Vitalumin і Mumine. 

Дуже міцний і надійний матеріал.
Гарно відтворює зруйновані зуби.

Повна металокерамічна система фарфорів.
Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

DENTSPLY CERAMCO
США

15 років тому система IPS Empress провела революцію в сто-
матології і з тих пір є стандартом в безметалевих реставраці-
ях. І зараз пресована кераміка IPS Empress задовольняє висо-
кі вимоги фахівців та пацієнтів в всьому світі.  Двадцять п’ять 
мільйонів виготовлених реставрацій підтверджують природну есте-
тику, довговічність застосування і високий стандарт якості IPS Empress.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ 
тел./факс.: (0562) 38-85-38, 

e-mail: rf@a-teleport.com 
www.remis.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ 
тел./факс.: (044) 502-67-26,  
e-mail: info@euromedicom.com.ua    
www. euromedicom.com.ua

IPS EMPRESS ESTHETIC®

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

(050) 480-70-81,
 е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua
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«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

IPS INLINE® BASIC KIT

IPS INLINE® MARGIN KIT

IPS INLINE® GINGIVA KIT

IPS INLINE® TRIAL KIT 

IPS INLINE® BLEACH KIT

IPS INLINE® SHADE / STAINS KIT

IPS INLINE® DEEP DENTIN KIT

IPS INLINE® IMPULSE KIT

IPS INLINE® OPAQUER F

Збалансований базовий набір випускається у розколірці 
Chromascop або A–D. Дозволяє охопити великий спектр 
естетичних металокерамічних реставрацій. У набір вхо-
дять 10 ходових кольорів. Chromascop або 8 ходових 
A–D кольорів, які можуть бути за бажанням доповнені.

Плечові маси застосовуються для створення кераміч-
ного плеча в області уступу. Додатково випускаються 
4 інтенсивних плечових маси для додання спеціаль-
них ефектів. Корегування плечовою масою (Margin 
Add-On) застосовується для остаточної корекції плеча 
і досягнення відповідної точності прилягання. У набір 
входять 10 ходових кольорів Chromascop або 8 ходо-
вих A–D кольорів.

Спеціальні ясенні маси застосовуються у поєднанні з ін-
тенсивними ясенними масами (Intensive Gingiva) залеж-
но від індивідуальної клінічної ситуації.  Відтінки кольорів 
– від помаранчевого і червоного до синюватого. Ясенні 
маси IPS InLine Gingiva можуть  застосовуватися з іншими 
масами як в забарвленні Chromascop так і A–D.

Стартовий набір дозволяє спробувати новий матеріал 
для металокераміки. Цей набір включає всі необхідні 
компоненти.

Ультрасвітлі кольори незамінні при виготовленні 
реставрацій пацієнтам з відбіленими зубами.

Готові до застосування пастоподібні інтенсивні фарб-
ники випускаються 14 різних кольорів. Застосовують-
ся для імітації природних особливостей на поверхні 
керамічної реставрації. За допомогою трьох основних 
кольорів (основного синього, основного червоного і 
основного жовтого) можуть бути отримані індивіду-
альні відтінки. За допомогою 7 пастоподібних денти-
нових фарбників можна проводити додаткову корек-
цію кольору реставрацій з IPS InLine. Набір фарбників 
IPS InLine® Shade / Stains Kit може застосовуватися з 
масами як в забарвленні  Chromascop так і A–D.

Набір діп-дентинів дозволяє досягти високих естетичних 
результатів навіть при обмеженому просторі для кераміч-
ного облицьовування. Застосовується при необхідності на-
несення тонких шарів для отримання основного кольору 
реставрації та збільшення насиченості кольору. У набір 
входять 10 ходових кольорів Chromascop або 8 ходових 
A–D кольорів.

Набір 11 різних імпульс-мас призначений для ін-
дивідуалізації оклюзійних, ріжучих і пришийкових 
зон. Може застосовуватися з масами як в кольорі 
Chromascop, так і A–D.

Природні зуби мають ефект флюоресценції, але в при-
роді не існує єдиних стандартів флюоресценції. Тому при 
необхідності збільшення цього ефекту застосовується 
флюоресцентний опакер Opaquer F.

InLine®

IP
S  

Make it InLine!

IPS InLine – швидка, красива і надійна лейцитна металокераміка з великою кількістю переваг в роботі.
IPS InLine допоможе Вам досягти надійної відповідності кольору, швидких результатів і високої естетичності
реставрацій! Ця кераміка забезпечує ефективність і естетику, яку вимагають сучасні лабораторії від економічного
матеріалу відносно відповідності кольору і дизайну реставрації.
Випускається в кольорі A-D, Chromascop і ультрасвітлих кольорів і узгоджена з широким асортиментом сплавів
фірми Ivoclar Vivadent як високоблагородних, з пониженим вмістом золота, так і паладієвих і неблагородних,
з КТР у діапазоні від 13,8 до 15,0 10-6 K-1 25–500°C.

СИСТЕМА IPS InLine®
Основні характеристики:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

InLine POM

Завдякі високій міцності даний вид облицювальної кераміки показано для використання при протезуванні на 
імплантатах та при нефізіологичних типах прикусу. 
Заготовки для напресування на метал IPS InLine PoM - для сплавів з КТР 13,8-14,5 x 10-6K-1 (25-500 °C) - допомагає 
створювати роботи з тією ж точністю, яка досягається при роботі з суцільною керамікою. Технологія базується на вже 
перевіреній досвідом і зарекомендувавшій себе технології пресування, ходових дентальних сплавах і добре відомих 
приладах. 
При мінімальній витраті часу і при використанні вже зарекомендувавшій себе технології пресування, Ви виконуєте по-
вноанатомічну напресовку керамічних заготівель IPS InLine PoM. 
Моделювання відповідає кінцевій формі, і спосіб моделювання, що враховує усадку кераміки при обпалу з класичної 
металокераміки, просто відпадає.

Загтовки для напресування на метал.

Склад і властивості:

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua

HERACERAM

HERAEUS
Німеччина

Облицювальна кераміка 
Призначення:

Придатна для всіх типів зуботехнічних сплавів з КТР в діапазоні від 13.5 до 14.9 µm/mK.
Максимальна температура випалювання для сплавів благородних металів –  880°С.
Максимальна температура випалювання для сплавів неблагородних металів –  980°С.
Висока стартова температура: 600 °С.
Швидкість нагрівання: 100 °С/хв.
КТР кераміки: 12.7 µm/mK.
Температура склопереходу: 500°С.
Не потребує режиму повільного охолодження (темперінгу).

Склад і властивості:

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ РОМАНА БАРАБАХА», 79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22 ,тел.: +380 32 236 72 42, факс: +380 32 236 72 43, е-mail: roman.barabach@i.ua

IPS CLASSIC® / IPS CLASSIC® V

Перевірені досвідом металокерамічні маси IPS Classic пропону-
ють високий ступінь індивідуальності і творчого потенціалу. За-
вдяки гармонійному розподілу розмірів частинок ця кераміка має 
відмінну здатність  до моделювання та високу стабільність  навіть 
після декількох випалювань. Цей класичний матеріал фірми Ivoclar 
Vivadent, як і раніше, випускається у забарвленні Chromascop і A–D.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ 
тел./факс.: (0562) 38-85-38, 

e-mail: rf@a-teleport.com 
www.remis.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ 
тел./факс.: (044) 502-67-26,  
e-mail: info@euromedicom.com.ua    
www. euromedicom.com.ua

IPS d.SIGN®

Фтор-апатитова лейцитна склокераміка 
підкуповує своїм живим зовнішнім 
виглядом. Фтор-апатит входить до складу 
живих зубів і підтримує такі їх світлооптичні 
властивості, як транслюцентність, світла 
тональність, розподіл світла.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ 
тел./факс.: (0562) 38-85-38, 

e-mail: rf@a-teleport.com 
www.remis.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ 
тел./факс.: (044) 502-67-26,  
e-mail: info@euromedicom.com.ua    
www. euromedicom.com.ua

InLine ONE

Матеріал простий в застосуванні і його нашарування не вимагає глибоких знань і досвіду. 
Єдиний компонент IPS inline Dentcisal використовується і в якості дентину і в якості ріжучого краю. 
Якісний естетичний результат досягається просто і за короткий строк – 1 випал.

Нова сучасна одношарова металокераміка для швидкого і естетичного облицьовування.

Склад і властивості:

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail:rf@a-teleport.com www.remis.com.ua
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VISION

WOHLWEND-AG
Ліхтенштейн

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

Керамічна маса високої якості для облицювання натураль-
них та штучних коронок, мостовидних конструкцій, створення 
вкладок та накладок.

Призначення:

Сертифікат якості ISO 9001.
Розміри частинок 20-40 мікрон.
Відтінки за шкалою VITA.
Висока міцність, ідеальні флюоресцентні якості, широка гама 
додаткових кольорів для індивідуальних особливостей зубів.
Мінімальна усадка під час випалювання.

Стартові набори, тестові набори та окремі кольори.

Основні характеристики:

Комлектація:

Класична металокерамічна 
маса.

Призначення:

VISION CLASSIC 

КТР – 13,8-15,2  mM/mK (25-600°С)                                       
Температура випалювання 910 
- 970°С . В масу включені флюо-
ресцуючі частинки, що створюють 
ефект світіння зсередини, власти-
вий натуральним зубам.                                                                                          

Підходить для більшості сплавів, що застосовуються для протезування, 
також сумісний зі сплавами з дорогоцінних, напівдорогоцінних металів, 
не зеленіє в сполученні зі сплавами, що містять срібло.

Склад та властивості:

Низькотемпературна кераміка.
Призначення:

VISION LOW 

КТР 13,8 – 14,9 mM/mK ( 25-500°С).
Структура керамічної маси 
максимально наближена до 
структури натурального зуба-
твердість за шкалою Віккерса  
470.
Чудові естетичні якості.
Температура випалювання: 
750-830°С.

Склад та властивості:

Цирконій-оксид кераміка.
Призначення:

VISION ZIRKON 

Новий стандарт точності відтінків 
(чудовий натуральний вигляд)
Точний КТР.
Відмінна адгезія до сплаву з 
діоксиду цирконію, що чудово 
захищає реставрацію від тріщин 
та переломів зубного протезу.
Температура випалювання: 
790-830°С.

Склад та властивості:

ШТУЧНІ ЗУБИ

HUGE DENTAL MATERIAL Co., Ltd
Китай
KAIFENG™

Зуби з синтетичного полімеру (3-шарові).

Повністю анатомічні поверхні прикусу зубів. Зубчатий уклін в 23° – 28°. Потовщений слой емалі, який підтримує функцію 
зуба після шліфування. Порожнина края зуба забезпечує найкращу адгезію до базової смоли та легке шліфування.

16 А-D відтінків за шкалою VITA. 
23 типоформи верхнього переднього ряду. 
12 типоформ нижнього переднього ряду.
5 типоформ заднього ряду.

Повний гарнітур – 28 зубів х 4комплекта/коробка. Бокові зуби - 8 зубів х 12 планок/коробка.

Призначення: 
Основні характеристики:

Форма випуску:

Комплектація:

MAIST™
Зуби з синтетичного полімеру (5-шарові).

16 А-D відтінків за шкалою VITA. 
12 типоформ верхнього переднього ряду. 
6 типоформ нижнього переднього ряду. 
9 типоформ заднього ряду.

Тканинну сумісність. Високу зносостійкість. Високу стійкість до утворення нальоту. Незмінність відтінку

Повний гарнітур – 28 зубів.

Призначення: 
Основні характеристики:

Форма випуску:

Комплектація:

KAITONG™
Зуби з синтетичного полімеру (2-шарові).

16 А- D відтінків за шкалою VITA. 
20 типоформ верхнього переднього ряду. 
10 типоформ нижнього переднього ряду. 
8 типоформ заднього ряду.

Чудова стабільність відтінку. Мінімальна абсорбція води. Низька склонність до виникнення нальоту. 
Міцне зціплення з усіма стоматологічними базовими матеріалами.

Повний гарнітур – 28 зубів х 4комплекта/коробка

Призначення: 
Основні характеристики:

Форма випуску:

Комплектація:

«КУСТО», м. Київ, тел./факс (044) 453-64-32, тел. (050) 384-76-80, (067) 407-50-87, www.kusto.com.ua

АКРИЛОВI ЗУБИ
 YAMAHACHI (Японія)

Доставка по Києву, можливий дрібний опт.
 WIEDENT(Польша)

КЕРАМIЧНА МАСА Duceram

ЛАКИ, ВОСКИ, ГIПС, БОРИ, ФРЕЗИ, 
ДIСКИ, ПЛАСТМАСИ 

ТА IНШИ ВИТРАТНI МАТЕРIАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗУБНИХ ТЕХНIКIВ

ФОП Ходоківський А.М.
067-244-35-43

SR VIVO TAC® / SR ORTHO TAC®

Переваги: – швидке виготовлення направляючих 
шаблонів; – функціональні параметри жування можуть 
бути враховані заздалегідь вже на етапі планерування 
лікування; – форми відповідають зубам SR Orthotyp/SR 
Vivodent, використовуваним для постійних конструкцій. 
Завдяки хорошій візуалізації на рентгенограмах і чіткій 
відмінності від живих зубів рентгеноконтрастні зуби 
дозволяють лікаркам-стоматологам оцінити контури і 
положення штучних зубів в порожнині рота.

Штучні акрилові зуби. Виготовлення направляючих 
шаблонів перед установкою імплантатів.
Основні характеристики:

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

IVOSTAR

Природний вигляд і відмінні хімічні і фізичні властивос-
ті відрізняють лінію передніх зубів IVOSTAR. Широкий 
вибір 20 верхніх і 8 нижніх A-форм засновано на пере-
вірених досвідом анатомічних формах передніх зубів 
фірми Ivoclar Vivadent.

Перевага
В першу чергу показані для комбінованих
знімних зубних протезів.

Штучні акрилові зуби.
Основні характеристики:

Примітки:

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

GNATOSTAR

Природний вигляд і відмінні хімічні і фізичні 
властивості. 5 верхніх і 5 нижніх N-форм кут-
ніх зубів. GNATOSTAR ідеально доповнюють 
передні зуби IVOSTAR. Дизайн зубів засновано 
на принципі GNATOSTAR, що дуже добре себе 
зарекомендував

Штучні акрилові зуби.

Основні характеристики:

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

NEW ACE, NAPERCE, FX

YAMAHACHI DENTAL
Японія

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Двошарові акрилові зуби для виготовлення знім-
них протезів.

Всі зуби цих серій представлені в асортименті з 16 від-
тінків за шкалою VITA.

Зуби цієї серії представлені в широкому асортименті 
фасонів та розмірів. Кут жувальних горбиків становить 
30 градусів. Серія FX – акрилові зуби з покращеними 
фізичними характеристиками. Зуби цієї серії в два рази 
стійкіші до зносу та на 20% твердіші, ніж звичайні акри-
лові зуби. 

Призначення:

Примітки:

Оснорні характеристики:

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

CROWN PX, SOLUTE PX, SIMPLER PX 

Тришарові композитні зуби для виготовлення
суцільно та частково знімних протезів.

Матеріал: композитна пластмаса.

Особливий виробничий процес та використання моно-
мера на основі фтор-метилакрилата призвели до ство-
рення сучасних штучних надміцних зубів з композитної 
пластмаси. Зуби серії PX –сучасні штучні зуби, виго-
товлені з композитної пластмаси, та характеризуються 
чудовими фізичними властивостями, такими як висока 
твердість та кольоростійкість. Твердість поверхні ком-
позитних зубів вдвоє вища, ніж у звичайних акрилових 
зубів. Всі зуби цих серій представлені в асортименті з 16 
відтінків за шкалою VITA.

Призначення:

Характеристики:
Примітки:

YAMAHACHI DENTAL
Японія

ODIPAL 
Основні характеристики:                                                              Форми в європейському стилі. 16 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-A1-D4 (ВІТА). 
Тришарові передні і бокові зуби.
ODILUX 
Основні характеристики:                                                  Форми європейського типу. 39 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-A1-D4 (ВІТА). 
Тришарові передні і бокові зуби.
ODIMAX
Основні характеристики:                                                                       Форми європейського типу. 27 відтінків  в двох кольорових шкалах 1 01 - 1a - 6d (Ivoclar) 
і 10-41 (DE TREY). Три шари у верхніх передніх зубах і два шари в решті (нижня передня група зубів і бокові зуби).
ORTOLUX ТОР 
Основні характеристики:                                                                Форми американського типу. 22 тональність в двох кольорових шкалах: 59-81 Bioform 
Dentsply) і A0-d4 (ВІТА). Два шари.

UNIDESA
Іспанія
ODIDENT
Основні характеристики:                                                        Форми європейського стилю у поєднанні з більш надійними формами, які надають 
їм виключно естетичного вигляду, що дозволяє поєднувати з роботою імпланталогії (ширші та більш видовжені 
стоматологічні одиниці). 16 відтінків в одній кольоровій гаммі: 0-A1-D4 (ВІТА).

«СТОМАТОЛОГ-Ж», Київ, вул. Шота Руставелі, 27, тел./факс: +380 44 531-9890 (91), e-mail: stom-zh@i.kiev.ua
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Призначення:

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

ENAMEL PLUS TENDER 

Нова композитна система Tender  HRi.
Нанонаповнений універсальний мікрогібридний ком-
позит для  високоестетичних непрямих реставрацій.
Досконала система Tender  HRi у своєму складі має ви-
сокофлюоресцентні дентини, емалі з  індексом реф-
ракції як у натуральної емалі зуба, пастоподібні опаки, 
тендери (високоеластичні дентини), різноманітні мо-
дифікатори, праймер-бонд  для металу.

MICERIUM
Італія

SIGNUM: наногібридний композитний матеріал 
світлового тверднення 

для виготовлення коронок та мостів 
на металевому каркасі або без металу

СИСТЕМИ КОМПОЗИТНИХ РЕСТАВРАЦІЙ

ПЛАСТМАСИ ГАРЯЧОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

60 г порошку, 40 мл рідини і 10 мл лаку.
Форма випуску:

ZHERMAPOL
Польща

VILLACRYL SOFT

Поліметакрилатний матеріал, що полімеризується 
під тиском, для виготовлення м’якої підкладки 
в часткових та повних протезах і для виготовлення 
епіпротезів, які поповнюють нестачу м’яких тканин. 

Призначення:

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Колір: Т4 – рожевий.
Склад і властивості:

VILLACRYL STC HOT

80 г порошку та 40 мл рідини.

Поліметакрилатний матеріал гарячої 
полімеризації для облицювання коронок і мостів 
та для ремонту облицьованих акриловою 
пластмасою коронок і мостів. 

Призначення:

ZHERMAPOL
Польща

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Форма випуску

Кольори:
A-1; A-2; A-3; A-3,5; A-4; B-1; C-1; C-2; C-3; 
C-4; D-2; D-3; D-4

Склад і властивості:

VILLACRYL H PLUS

Поліметакрилатний матеріал гарячої полімеризації 
для виготовлення базисів знімних зубних протезів. 

750 г порошку та 400 мл рідини.

Призначення:

Форма випуску:

ZHERMAPOL
Польща

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Кольори: 
O – безколірний;
V2 – молочно-рожевий з прожилками;
V4 – рожевий з прожилками;
T2 – молочно-рожевий;
T4 – рожевий.

Склад і властивості:

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Кольори:
0 – безколірний;
V2 – молочно-рожевий з прожилками;
V4 – рожевий з прожилками;
T2 – молочно-рожевий;
T4– рожевий.

VILLACRYL H RAPID

Поліметакрилатний матеріал прискореної 
гарячої полімеризації для виготовлення 
базисів знімних зубних протезів.

750 г порошку і 400 мл рідини.

Призначення:

Форма випуску:

ZHERMAPOL
Польща

Склад і властивості:

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22

тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua

магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

TEMPF

Бондінгова рідина для використання між пластма-
сою і композитом або на поверхні композиту для 
корекції реставрацій.

Флакон (10 мл).

Призначення:

Форма випуску:

MICERIUM
Італія

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ, ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ КУРСІВ 
З УЧАСТЮ ФАХІВЦІВ ФІРМ-ВИРОБНИКІВ; ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД, 
ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

Офіційний дилер фірм:
bredent (Німеччина), Zhermapol (Польща),
BONART (Тайвань),  Bausch (Німеччина).

Ексклюзивний представник в Україні фірм:
IV-Tech (Південна Корея), Nouvag (Швейцарія), 
Jota (Швейцарія), Mondeal (Німеччина).

ПРЕМ’ЄР-ДЕНТАЛ
Товариство з обмеженою відповідальністю
Україна, м. Львів, 
Офіс: 79000, вул. Грабовського, 11, корп. 5
Магазин: 79010, вул. Ніжинська, 10
Тел.:  (032) 297-63-65, 297-63-64,

260-23-63, 261-43-03,
261-40-88

e-mail: premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua
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ПЛАСТМАСИ ГАРЯЧОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

VILLACRYL SP

Поліметакрилатний матеріал для виготовлення 
акрилових частин бюгельних протезів.

Призначення:

ZHERMAPOL
Польща

500 г порошку і 300 мл рідини.
Форма випуску:

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Поліметакрилатний матеріал для виготовлення 
акрилових частин бюгельних протезів.

Склад і властивості:

TELIO LAB

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Порошок і рідина, основані на пластмасі і призна-
чена для створення довготривалих тимчасових 
реставрацій методом холодної полімеризації.

Лінія Telio Lab підходить для створення коронок і мостів, 
як на натуральних зубах, так і на імплантах. Також ви-
користовується для виготовлення вінірів і облицювання 
тимчасових реставрацій. Матеріал відмінно застосову-
ється для створення гармонійних гінгівальних контурів.

Призначення:

Основні характеристики:

VILLACRYL S

самотвердіючий поліметакрилатний матеріал 
для ремонту зубних протезів.

Кольори:
O – безколірний;
V2 – молочно-рожевий з прожилками;
V4 – рожевий з прожилками;
T2 – молочно-рожевий;
T4 – рожевий.

Призначення:

Склад і властивості:

ZHERMAPOL
Польща

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

100 г порошку, 50 мл рідини.
Форма випуску:

VILLACRYL HARD

60 г порошку, 40 мл рідини і 10 мл витравлювача.

Форма випуску:

Поліметакрилатний матеріал холодної 
полімеризації для виготовлення тимчасових 
твердих підкладок для протезів. 

Призначення:

ZHERMAPOL
Польща

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Може виготовлятися як в роті пацієнта, так і в лабораторії. 
Кольори: Т4 – рожевий

Склад і властивості:

VILLACRYL IT

750 г порошку, 200 мл рідини.
Форма випуску:

ZHERMAPOL
Польща

Поліметакрилатний матеріал з вдосконаленим 
складом  для виготовлення індивідуальних 
відбиткових ложок.

Призначення:

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Колір: зелений.
Склад і властивості:

VILLACRYL ORTHO

500 г порошку, 250 мл рідини та три концентрати 
кольорів по 15 мл.

Поліметакрилатний матеріал для виготовлення 
знімних моделей ортодонтичних апаратів.

Форма випуску:

Призначення:

ZHERMAPOL
Польща

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Кольори, що входять в набір:
червоний, жовтий, синій, безколірний. 
Інші кольори отримуються шляхом змішування наявних.

Склад і властивості:

VILLACRYL STC

3х20 г порошку і 40 мл рідини.

Поліметакрилатний матеріал холодної 
полімеризації для тимчасових коронок 
і мостовидних протезів, а також для ремонту 
коронок і мостовидних протезів, облицьованих 
акриловою пластмасою. 

Призначення:

ZHERMAPOL
Польща

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Форма випуску

Кольори:
три кольорових відтінки у відповідності з основними 
кольорами розколірки зубів VITA (А-1, А-3, А-4).

Склад і властивості:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Універсальна полірувальна паста дозволяє швидко та 
ефективно відполірувати до високого блиску  метал, 
пластмасу та кераміку.

Призначення:

UNIVERSAL POLISHING PASTE
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Кліничний випадок з опорами ZX27 в області 26ого та 27ого зубів
доктор Гладких І.Е., клініка «Алента»

Кліничний випадок з опорами ZX27 в області 46ого зуба
(робота виконана на каркасах із титану)

доктор Чішкевич І.В., клілніка «Healthy Dent»

ТОВ “Сітікар”, м. Харьків, вул. Металістів, 4
Зуботехнічна лабораторія “Сі.Ті.Практік”

тел. (057) 758-26-78
     (067) 731-74-71
     (095) 35-77-131

sitident_kharkov@mail.ru
www.sitikar.com.ua

Мостовидні протези з опорами ZX27 
(процес цементування опор)



www.navistom.netwww.navistom.net[ 302 ]█ █[ 303 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ
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ЛИЦЕНЗИЯ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ
 Консультативные услуги и практическая помощь в 
получении лицензии.

 Справка про материально-техническую базу.

 Дополнение, расширение видов деятельности.

 Получение копии лицензии.

 Проект, рентген (санитарный паспорт).

050-346-24-35 

044-331-37-21 

044-507-23-65 

dentacom777@gmail.com




