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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

   «Компанія ДЕНТЕК ЛТД» тел.: 044-498-28-51, 093-930-44-55, www.dentek.com.ua

З нагоди  20-річчя компанії MIS - небувала  акційна  пропозиція  

для  імплантатів та супраструктур з конічним з'єднанням

Прес кераміка для 
суцільнокерамічних 
реставрацій

Традиційна 
металокераміка

Кераміка для 
лицювання каркасів  
з оксиду циркону

Низькотемпературна 
кераміка для цирконоксиду 
та літій дісілікату 

«Лабораторія Романа Барабаха»  067-341-89-20, 032-236-72-43
Офіційний імпортер фірми Heraeus Kulzer | м. Львів, вул. Староєврейська, 22 | roman.barabach@gmail.com

(044) 501-12-31, (099) 628-28-31
ifl@voliacable.com | www.dentalinfo.kiev.ua

Ідеальне рішення імплантування  
в обмежених хірургічних  
і протетичних просторах

Новий   тоНкий 
ІмплаНтат  
з коНІчНим з'єдНаННям

www.medintech.com.ua

детальніше 
на с. 9

067-675-69-36



КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине
01001, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

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

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Супер скидка до 50%
СтоматологичеСкая уСтановка

  Sirona inTEGo
Качество, на которое  
                можно положиться

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!
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Природные реставрации?  
                 Легко!

светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит, состоящий из частиц субмикронного размера.

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный
микрогибридный композит (Microglass® ii).

Charisma® Smart 

Charisma® Classic
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• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

пРестиж центР
г. Киев, 044-227-41-76,  067-326-69-20, 067-242-59-55

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

самые инновационные 
пакеты на рынке

4

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

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

МедсеРвис
г. Донецк, 062-381-02-25, 062-381-02-63
г. Киев, 044-245-67-92 , 044-246-36-74,  095-295-27-04

BLACK SEA MED
г. Херсон, 044-392-01-90, 067-650-94-56, 099-228-0401

пРестиж центР
г. Киев, 044-227-41-76,  067-326-69-20, 067-242-59-55

Редакційна політика: «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 20.10.2015.

Продаються дві стоматологічні установки GALIT  
та одна SIRONA в хорошому стані.

Продам б/в депаковочний прес для ливарної 
лабораторії виробництва Німеччини. стан відмінний.
ціна: 2000 грн.

098-722-46-02

 050-322-65-68

Продам турбіну Pana-Max (NSK-копія). 3-х канальний 
спрей, кнопковий механізм затиску бора, роз'єм M4.
ціна: 580 грн.

097-960-85-06

Продам новий діодний лазер Ezlase 940 BIOLASE 
(США). Консультації по роботі та технічні 
характеристики за запитом. Ціна: 100 000 грн.

095-382-87-66

Продам зуботехнічний тример RENFERT MT plus. 
Амортизація диску 50-60%. 

095-939-66-40

Картриджі алюмінієві Д=22 мм для термопластів. 
Виробник Польща. 
ТОВ «Адміністратор Дент».

096-958-02-11 

Зуби акрилові ACRY ROCK (Італія). Великий вибір 2-х, 
3-х і 4-х шарових штучних зубів. Новий магазин для 
зубних техніків DENTATOOT: Київ, ст. м. «Петрівка».

044-503-33-34,  093-142-82-21

Продаються: зуботехнічна піч ТЕРМОДЕНТ Т-04 
(ПРОГРЕТ НВФ, Україна) та електротехнічний 
наконечник (Чехія). Ціна договірна. Київ.

099-627-27-45

Продам практично новий ROKO MULTIPRESS  
для виготовлення еластичних зубних протезів.  
Автомат, в ідеалі + аксесуари на додачу. 

098-718-63-23 

Продам автоматичний пневмопрес для виготовлення всіх видів 
термопластів. Резервне зберігання: 1 кювета, 100 гр матеріалу,  
10 гільз, термостійкий силікон-спрей 400 мл. ціна: 19 000 грн.

095-620-08-51

Продам зуботехнічну пічку VITA VACUMAT 300.

063-993-23-34

Продам з/т полімеризатор POLYMAT.

096-646-16-40

Продам три установки FOREST (США) з нижньою подачею ін-
струментів + одну подарую на запчастини. Повністю в робочо-
му стані, крісла перетягнуті, дбайлива експлуатація. Київ.

067-26-000-92

Склад-магазин товарів для зуботехнічних робіт. 
ТОВ «ЛитХромБулат», Київ, ст. м. «Нивки».

067-447-16-32,  044-503-33-24

Продам базовий набір кераміки  
VITA VMK Master STANDARD SET. 
За розколіркою 3D-MASTER. Дуже вигідна ціна. Київ. 

050-655-74-81

Паковочна маса, метал, супергіпс,  
рідина ADENTATEC (GERMANY).

095-382-87-66

Продам повний набір кераміки IPS EMPRESS 2 Impulse 
Kit (Ivoclar). Набор як новий, лише декілька відкритих 
банок. продаю за півціни. Ціна: 6 000 грн.

095-847-29-38 

пРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

пРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Картриджі алюмінієві для термопластів діаметром 22 мм 
по 9 грн/шт. Висилаємо «Новою Поштою». Адреса мага-
зину: Київ, ст. м. «Петрівка», пр-т Московський, 15а, оф. 9.  

044-503-33-34,  093-142-82-21. 

ГІПС медичний, цокольний, супертвердий ІІ, ІІІ, IV 
класу. DENTATOOT ТОВ, Київ, ст. м. «Петрівка».

044-503-33-34,  093-142-82-21

пРодаМ ● Зуботехнічне обладнання нове

пРодаМ ● стоматологічне обладнання нове

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за

Продам кронштейн для монітора 
на стоматологічну установку.
Деталі за телефоном. Ціна:1200 грн. 

097-847-10-60

пРодаМ ●  Запчастини та комплектуючі 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Продам б/в стоматологічну установку.

050-665-45-00 

Продам б/в стоматологічну установку SIRONA C3. Два мотори, 
ультразвук з підсвіткою, два наконечники, суха система 
відсмоктування, сепаратор, вакуумна помпа, компресор. 

050-589-19-88 

пРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

CASTELLINI SKEMA 4, Б/У
Стоматологічна установка

CHIRANA MEDICAL SMILE 
CHARM, Б/У 
Стоматологічна установка

EKOM DK 50 PLUS, Б/У
Безмасляний компресор

A-DEC PERFORMER III, Б/У 
Стоматологічна установка

CHIRANA DENTAL DIPLOMAT 
DE 170 EcoConsul, Б/У 
Стоматологічна установка

PLANMECA PROSTYLE  
COMPACT, Б/У 
Стоматологічна установка

DIPLOMAT DENTAL  
CONSUL DC 310, Б/У 
Стоматологічна установка

PLANMECA EC PROLINE, Б/У 
Стоматологічна установка

DIPLOMAT DENTAL 
DIPLOMAT ECONOM, Б/У 
Стоматологічна установка

SIRONA C6, Б/У 
Стоматологічна установка

та багато 
іншого...

1 300 дол.

2 700 дол.

800 дол.

2 000 дол.

4 500 дол.

2 100 дол.

2 600 дол.

1 500 дол.

3 500 дол.

3 600 дол.

Обладнання зі стоматологічних 
кабінетів Європи

(067) 759-75-39
*оплата у гривнях по комерційному курсу

Продам стомат. установку ANTHOS A3. Два мікромотори 
з підсвіткою, скалер ЕМS, суха система відсмоктування, 
сепаратор, вакуумна помпа, компресор.  ціна: 92 000 грн.

050-589-19-88 

Продам стоматологічну установку «Інтеграл CQ-218» (Китай). 
Верхня подача на 5 інструментів. На гарантії до кінця 2015 року. 
Базова комплектація. ціна:  70 000 грн.

067-745-40-78

Терміново продам обладнання для стоматологічного кабіне-
ту: установка САТВА з кріслом, дентальний рентген (Італія),  
сухожарова шафа ТАУ-2000 (Італія), столик та стільчик лікаря.

066-964-85-85

Стомат. установка GALIT GALLANT-E (2002) з кріслом Technodent. Шланг 
М4, е/м, п'єзоскелер, шприц в/п, слиновідсмоктувач, галогеновий освіт-
лювач, керамічна плювальниця, пневмопедаль.  Ціна:  34 500 грн.

067-521-07-50 

Продається стоматологічна установка CASTELLINI  
з аспіратором.

095-939-66-40

Продам в ідеальному стані б/в скалер NSK Varios 350 
LUX. Підключається до води, три режими роботи 
«ендо-періо», скелінг, фільтр. Ціна: 18 400 грн.

 097-847-10-60 

Продається стомат. установка GALLANT PRO.  
Крісло пацієнта ECO-19 (Technodent, Італія).  
Оптимальна комплектація.  ціна: 120 000 грн.

067-961-40-07 

Продається б/в приставка ROSAVA 6 (2012 р). Хороший робочий 
стан. Мікромотор, слиновідсмоктувач, пустер в/п, ультразвук,  
4-х канальний наконечник з подачею води.  Ціна:  5 000 грн.

098-017-31-65, 066-339-42-28

Misrad Ltd  |  тел.: +380939692006  |  www.biotec-implant.com  |  Покупка имплантатов по розничной цене.

20x

10x

5x

При покупке двадцати имплантатов 
SPR - пять имплантатов, 
двадцать прямых абатментов
и пять сверл

в подарок!

При покупке десяти имплантатов 
SPR - два имплантата 
и десять прямых абатментов 

в подарок!

При покупке пяти имплантатов  
SPR - один имплантат 
и пять прямых абатментов 

в подарок!

Акция действительна 
до 31.11.2015

+5

+20

+2

+10

+1

+5

+5
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На роботу в медичний центр потрібні: стоматолог, асистент стома-
толога, медсестра. Платне річне стажування на робочому місці з 
подальшим працевлаштуванням.  Одна ставка. Івано-Франківськ.

050-830-94-97

Широкий спектр зуботехнічних робіт (за винятком 
ортодонтії). Тільки Київ!

067-745-63-00

Потрібен помічник зубного техніка та технік  
з ДР до 3-х років. Робота у Києві. 
Деталі при спілкуванні.

Комунальний заклад Київської обласної ради "Обласна сто-
матологічна поліклініка"  (м. Біла церква, вул. Підвальна, 28-а) 
запрошує на постійну роботу лікаря стоматолога-ортодонта. 

04563-5-11-29

066-603-89-20

пошУК пеРсоналУ

067-761-61-78 (Володимир Іванович)

КлініКа на печеРсьКУ 
ЗапРошУє на РоботУ 
ліКаРя-стоМатолога 
Загального пРийоМУ.
Досвід роботи від 3-х років. 
Обговорювання всіх питань  
при співбесіді.

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології потРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального пРофілю 

(заробітна плата 40-50%), 
м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

Продам автоклав класу В з принтером.

096-646-16-40

Продам б/в хірургічний аспіратор  
ASPI-JET 7 (Cattani, Італія). 

063-993-23-34

пРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

пошУК пеРсоналУ

ЗУботехнічні лабоРатоРії

Новітня французька система 
формування кореневих каналів 

Основні інструменти  
за допомогою яких мож-

на сформувати абсолютну 
більшість каналів:

Допоміжні інструменти 
для широких каналів  

та для швидкого  
проходження вузьких 

та вигнутих каналів:

Незалежно від попереднього досвіду роботи з NiTi - інструментами,  
від CMA Ви отримаєте лише позитивні враження! 

Формуємо дилерську мережу

www.medintech.com.ua
ТОВ «МЕДІНТЕХ» – ексклюзивний представник в Україні
+38 (0352) 40-40-10, (067) 675-69-36, (050) 377-72-54

Довговічна – завдяки удосконале-
ному NiTi-сплаву, революційній техно-
логії обробки металу та рівномірному 
навантаженню на ріжучі грані.

Економічна – завдяки малій кількос-
ті необхідних інструментів та тривало-
му терміну їх служби.

Проста у використанні – завдяки 
єдиному протоколу для усіх типів ка-
налів як при пломбуванні, так і при  
дезобтурації.

Безпечна – завдяки наявності інди-
катора ресурсу інструменту. Цим ін-
дикатором слугує  здатність СМА до 
пластичної деформації (розкручуван-
ня) на етапі, коли втома металу набли-
жається до критичної межі.
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Всі види зуботехнічних робіт:  
пресовка нейлонів - 290 грн, коронки м/к - від 250 грн.

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

Виконуємо всі види зуботехнічних робіт. Якісно, з гаранті-
єю на всі роботи. Ціни демократичні. Кур'єрська доставка 
по Києву та поштова пересилка по регіонах України.

098-722-46-02

Виготовимо м/к, м/п, вкладки, прес-кераміку, циркон, коронки з 
опорою на імплантат, нейлонові, акрилові та бюгельні зубні проте-
зи. 12-річний ДР з усією Україною, по Києву надаємо кур'єра.

063-117-83-15

Пресування (інжекція), ремонт, перебазування, дублювання, 
моделювання, полірування, нейлон від відбитка – 1000 грн.  
та інші види послуг. ТОВ «ЛитХромБулат», Київ, ст. м. «Нивки». 

067-447-16-32, 044-503-33-24 

ЗУботехнічні лабоРатоРіїАкция!

Турбинный наконечник WELED  
со встроенным LED генератором  

(+2 запасных ротора).  
Производство Китай.

1.  Акционная цена (наконечник + 2 ротора ) – 2400 грн
2.  При покупке от 10 комплектов – 1700 грн за комплект
                              !!! роТоры в подарок !!!
предлагаем дальнейшее сервисное обслуживание.

 Встроенный генератор для питания светодиода.
 Трёхточечный спрей воды.
 Кнопочный зажим.
 2-х (В2) или 4-х (М4) канальный вариант соединения.
 Большая (torque) голова наконечника.
 Уровень шума 68 дБ.
 Цена наконечника – 1700 грн.
 Цена 1 ротора – 700 грн.

дЕНТЕкС
г. Одесса, ул. Ришельевская, 68
www.dentex.od.ua
e-mail: ut2fa@te.net.ua

(0482) 324-18-2
(0482) 345-71-4
(067) 558-15-57
(098) 497-61-88
Платонов Сергей, Жанна

Інжекція знімних зубних протезів – 350 грн.  
Швидко, якісно, доступно.
ТОВ «Адміністратор Дент», Київ.

096-958-02-11
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ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматологічні  
наконечники, мікромотори, скалери, лампи фотополімерні.  
Звертайтеся! Спробуємо допомогти! 

044-572-57-44,  067-501-17-54

Профессиональный 
ремонт стоматологических 

наконечников

+38-050-622-55-16
+38-098-44-888-63
w w w . l u m s . c o m . u a

Пропоную широкий спектр зуботехнічних робіт. 
Дніпропетровська обл.

068-679-76-66

Зубний технік в Києві пропонує виготовлення функці-
онального WAX-UP на діагностичній моделі за серед-
німи або по заданих параметрах (В. Антоннік).

093-370-07-82

Широкий спектр зуботехнічних робіт за розумними 
цінами: м/к, безметал, протезування на імплантатах, 
знімне та бюгельне протезування.

098-952-90-60, 063-377-11-56

Високоточне лиття під м/к, м/п та виготовлення бюгелів. 
Виконання термінових замовлень. В ливарні є кераміст 
і бюгеліст, кур'єрська доставка. Київ, Львівська площа.

098-384-12-42, 095-420-91-78

Зуботехнічна лабораторія пропонує всі види робіт по 
знімному та незнімному протезуванню.  
Київ, ТОВ «Адміністратор Дент»  

096-958-02-11 

Зуботехнічна лабораторія VICTORIA (Київ) пропонує виготов-
лення м/к від 250 грн. Знімне - ціна договірна. Якість гарантова-
на. Кур'єрська доставка. Працюємо з усіма регіонами України.

067-969-82-88

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці стома-
толога. Всі види зуботехнічних робіт. Офіційно працюва-
ти легко! ТОВ «ЛитХромБулат», Київ, ст. м. «Нивки».

067-447-16-32,  044-503-33-24. 

7-11 грудня 2015 | м. Київ
(на базі Інституту стоматології НМАПО ім.  П.Л. Шупика)

Хірургічні аспекти  
дентальної імплантації
Лектор: Валерій Камінський

Реєструйтесь на базовий 
курс для  початківців!

Подробиці  за  телефонами

0 4 4 - 4 9 8 - 2 8 - 5 1
0 6 3 - 5 7 8 - 0 4 - 4 1

ЗУботехнічні лабоРатоРії

сеРвіс / РеМонт обладнання

098-443-58-29
050-135-60-72

Зуботехническая 
лаборатория в Киеве

М/К коронка

М/К коронка на двухэтапных 
имплантатах от 350 грн

Коронка на оксиде циркония от 1000 грн

Коронка на двухэтапных 
имплантатах на каркасе  
из оксида циркония

от 1050 грн

от 300 грн

ООО "Администратор Дент" (г. Киев)

D=22 mm 

800 грн

Картриджи 
алюминиевые

  096-958-02-11
контактное лицо: Полищук Наталия Юрьевна

От  500 шт 9 00 грн/шт

До 500 шт 10 00 грн/шт

От  1000 шт 8 50 грн/шт

От  2000 шт 8 00 грн/шт

63ГРН

Ціна планки
ВОСЕНИ

Усі кольори та 
розміри 

30 тисяч планок  
по шкалі VITA

51 відтінок

Акрилові 
зуби

м. Київ 
проспект Московський, 15А  
(метро «Петрівка»)

(044)503-33-34
(093)142-82-21 
dentatoot@bigmir.net

ЗубИ ЗдЕСь
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067-244-35-42

БОРЫ
ИЗРАИЛЬСКИЕ

ДОсТАВКА В КАБиНЕТ  
при заказе от 400 грн

35 грн/шт. 40 грн/шт.
(шарик на длинной ноге)

Сервіс та ремонт стоматологічного, зуботехнічного 
обладнання та обладнання загальної медицини. 
Продаж запасних частин.

050-143-11-81

Ліцензування медичної практики, юридичний і 
бухгалтерський супровід. Детальніше на www.yurmed.com

096-285-95-35, 095- 683-17-59

Ремонт, сервіс, модернізація різного стоматологічного 
обладнання. Монтаж, демонтаж. Виконуємо роботи 
по всій Україні. Приїзд по Києву на протязі двох годин.

050-312-36-60, 044-223-44-98

Всі види рентгенологічного дослідження зубів в 
стоматологічному центрі «ВЕНЕЦІЯ». 
Наша адреса: Київ, вул. Голосіївська, 13.

044-220-46-29

Оформлення документів та отримання ліцензії на 
медичну практику. Повний пакет послуг лише  
за 3500 грн! www.vashepravo.org.ua. 

095-831-48-86, 048-770-07-88, 044-253-67-07

сеРвіс / РеМонт обладнання

ооо «дельта», г. Киев, харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20

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

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  апеКс-лоКатоР?

067-244-35-43, 099-251-48-28

ЗУБЫ АКРИЛОВЫЕ
планка 28 зубов

от 5 планок - 155 грн/планка

            от 50 планок - 145 грн/планка

БесПлАтнАя 
достАвкА

Здається в оренду окремий кабінет - 410 грн. без витратних матеріа-
лів. Включено: обладнання, перекис, укомплектовані стерильні лотки, 
кондиціонер. Оренда позмінно. Київ, ст. м. «Шулявська»,  є парковка.

067-745-40-78

Здам в оренду окремий стоматологічний кабінет. В оренду вхо-
дить: стомат. установка, крісло, шафки для зберігання матеріалів.  
Вартість узгоджується при зустрічі. Київ, вул. Тростянецька, 5.

067-501-05-98

Здам стомат. кабінет в новій клініці в р-ні Дарницького вокзалу фасад-
ному будинку по вул. Бориспільська. Зручне розташування. Є все необ-
хідне, стерилізація і рентген-знімки (візіограф) включені у вартість.

067-441-67-99

Здам в оренду стомат. кабінет в новій клініці, з новим обладнанням в 
центрі Києва на вул. Жилянській. Фасадне приміщення, зручні під'їзні 
шляхи. Все необхідне для роботи, в т.ч. рентген-знімки (візіограф).

098-220-05-05

Здам позмінно окремий кабінет - 460 грн. без витратних матеріалів.  
Включено: обладнання, перекис, укомплектовані стерильні лотки, 
кондиціонер. Оренда позмінно. Київ, ст. м. «Шулявська»,  є парковка.

067-745-40-78

Здається позмінно стомат. кабінет в районі Солом'янської площі 
(Київ). 330 грн/зміна (6 год), погодинно: 120 грн/2 год (мін. час).  
Перелік того, що входить у вартість оренди при спілкуванні.
068-322-14-91

Металеві іменні бейджі для медпрацівників та працівників медсерві-
су, а також постачальників медобладнання та витратних матеріалів.  
Виготовлення партіями для відділень/кафедр або від 1 шт. на подарунок.

097-152-89-61

Продам діючу стоматологічну клініку на два крісла в Києві 
біля метро. Працює близько 10 років. Рентген кабінет – 
дозвіл. Ліцензія безстрокова.  Телефонуйте, домовимося!

066-335-53-96

Терміново продається стоматологічний кабінет у 
Харкові. Детальна інформація за телефоном.

099-404-84-37

Пропоную кабінет в оренду на території стомат. по-
ліклініки в Києві. Поруч кабінети рентгенодіагностики  
(КТ, ортознімки, з/т лабораторія). ціна договірна.
067-958-08-05

РіЗне

пРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Искусственные зубы компа-
ний Beta Dental, Toros Dental  
и Eraylar Dental (Турция) изготав-
ливаются по новейшим технологиям и 
имеют превосходные характеристики. 

Они отличаются высокой износостой-
костью и долговечностью, обусловленны-
ми особенностями их структуры.

Широкий ассортимент моделей позво-
ляет подобрать зубы необходимого раз-
мера и цвета (представлены 16 оттенков 
по шкале Vita: А1; А2; А3; А3,5; А4; В1; 
В2; В3; В4; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4).

Оптовым покупателям предусмотрены системы скидок.
СПД Шушулкова Ж.А.  

г. Одесса, ул. Ришельевская, 68
098-497-61-88  

(Шушулкова Жанна)
067-558-15-57

(Платонов Сергей)

2-х слойные (NT Unay) – 150 грн.

3-х слойные (NT Optima) – 180 грн.

4-х слойные (NT Proxima) – 400 грн.

Toros Dental

2-х слойные (Star Light) – 100 грн.

3-х слойные (Herasit) – 150 грн.

Beta Dental

2-х слойные (Eray) – 120 грн.

3-х слойные (Eray Deluxe) – 150 грн.

Eray Dental

СТОИмОСТь ПОлнОгО гАРнИТуРА Из 28 зубОВ:

ut2fa@te.net.uawww.dentex.od.ua

через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват2450 грнТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за

діагностичні центРи

ділові КонтаКти





Seliga Microscopes – 
стоматологічні та медичні  
мікроскопи SmartOPTIC,   
лупи та оптичне обладнання.

Komet – це всесвітньо ви-
знаний і найбільш всеосяжний 
бренд інноваційних і висо-
коякісних стоматологічних 
обертових інструментів та 
інструментальних систем.

Cerkamed – ендодонтичні матеріали: 
для обробки, промивання кореневих  
каналів та лікування.

www.ivodent.com.ua

1020 €

21,4 €

+ =

від  2,3 €
набори КОМЕТ

від 45 €

від

 8 470 € Tokuyama Dental –  
адгезивні системи VI та VII 
покоління, композитні  
та ортопедичні матеріали.

Poldent – ендодонтичний 
інструментарій та витратні матеріали.

S5
Rotary System

ТОВ «ІВОДЕНТ» м. Iвано-Франкiвськ, вул. Курінного Чорноти, 2
тел. +38 (0342) 522-64-4, 731-47-0, тел./факс: +38 (0342) 55-94-55
моб. тел. +38 (067) 344-10-20, +38 (099) 11-12-132
e-mail: info@ivodent.com.ua

Купуєте 5, а платите,

як за 4 одиниці товару

Акція!
 330 €

1850 $

Імплантати
Переключення платформи

Абатменти
Обернена верхівка. Увігнутий профіль

З'єднання
Внутрішній шестигранний.  
Однаковий для всіх  
імплантатів Ø 3.3 - Ø 6 мм

1
2
3

Розрахунок в гривнях по комерційному курсу на день оплати

11,2 €

87 $

55 $

77 $

31,5 €

48,3 €

49,5 €

Акція! 
При купівлі  
25 імплантатів 
набір інструментів 
Compact Kit   
        в подарунок!

Акція
бінОкУляр 0-195°  
В кОмПлекті



Ціни дійсні на 1 жовтня 2015. Ціни індикативні. Оплата в гривнях по курсу.

Акційні ціни лише до кінця 2015 року

7990 €

9490 €

w w w . u K r M E d - d E n T a l . C o M

ТОВ «УКРМЕД Дентал»
м. Київ, вул. Довженка, 18, (050) 351-69-63
Тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60
E-mail: popoff@ukrmed-dental.com

 y Базовий модуль з цифровим дисплеєм 
потужності інструментів

 y Турбінний шланг мідвест M6 з фібро-оптикою
 y Електричний безщітковий мікромотор i-MMr.

(100-40 000 об/хв.) без світла  
(для установки А3)/ i-MMr-L (100-40 000 об/хв.) 
зі світлом для установки А6

 y 3-х функційний пістолет лікаря для установок 
А3/6-функційний пістолет лікаря  
(для установок А6)

 y Фіксатори важеля шлангів інструментів  
(крім пустера) для верхнього підводу

 y Світильник VENUS PLUS (35 000 люкс),  
рух в 3-х площинах

 y Крісло електромеханічне, 
вантажопід’ємність - 190 кг.

 y Підголівник з подвійною артикуляцією 
 y Оббивка крісла безшовна, асептична
 y Підлокітник лівий
 y Педаль керування з джойстиком  

керування кріслом
 y Керамічна плювальниця обертова
 y Окрема система подачі чистої води S.H.S. 
 y Система мокрого відсмоктування Wet line  

з шлангами пилососа та слиновідсмоктувача

КомплеКтАція Standard  
(верхній або нижній підвід шлангів інструментів)



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

Украина, 03039, г. Киев,
пр. 40-летия Октября, 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ооо тпФ «инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине
Официальный дистрибьютор компании FONA в Украине

г. Киев, ул. Довженко, 18, (050) 351-69-63, (050) 445-42-05
Тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

Система верхней  
или нижней подачи 
инструментов  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � Система клапанов «Baustein»  
(Sirona, Germany) на всех установках 
нового поколения

 � единый переключатель подачи 
воды, воздуха и питания

 � мягкая обивка кресла (опция )

Цены индикативные. Оплата в гривнах по курсу.

цена

    от   $ 4050

цена

от   $ 7515

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S

стоматологическая установка

FONA 2000L

Новейшие разработки FONA s.r.o.
(концерн SIRONA)

Компания     Alpha-Bio TEC    представляет   НОВЫЙ  
кОрНеВидНЫЙ    уНиВерсальНЫЙ      имплаНтат 
«аЙс» с конвергируемой шейкой и трапецеидальной  
компрессирующей дуальной резьбой.

Новый имплантат идеально подходит для всего 
спектра клинических показаний и может устанавли-
ваться как в мягкую так и в твердую кость.

НовиНка!

Просканируйте код  
для доступа к 
просмотру фильма 
о имплантате ICE

предлагаются в диаметрах – 3.7 мм, 3.75 мм, 4.2 мм, 4.65 мм и 5.3 мм, 
 а также в длинах от 6 до 16 мм.

www.alpha-bio.net

преимущества
 y Возможность использования как при «классической» имплан-

тации, так и при немедленной нагрузке, а также в комбинации  
с синус-лифтингом.

 y Конвергируемая шейка позволяет сохранить максимальное био-
пространство вокруг имплантата и минимизировать воздействие 
на кортикальную кость и мягкие ткани.

 y Высокая первичная стабильность за счет превосходных макро-
механических характеристик.

 y Поверхность имплантата NanoTec созданная в теории «кровяно-
го сгустка» гарантирует ускорение процесса остеоинтеграции.



Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

Гарантія 2 роки    

w w w . u K r M E d - d E n T a l . C o M

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

Дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

Ціни індикативні. Оплата у гривнях по курсу.

від 2430 $
Chirana TG 656 Easy

тУрбІнний
наКОнечниК, КнОпКа

110
 
€АВТОКЛАВ,  

КЛАс В, 23 л

НайНижча ціНа

Cпеціальна пропозиція  
на час проведення виставки  
"ДЕНТаЛ-УКРаЇНа 2015" у Львові



Полный цикл производства на заводе TROPHY (Франция)
Высокочастотные рентгены, 
не имеющие аналогов по 
радиационной безопасности 300 кГц

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U - 60 кВ; I - 7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм
Дистанционный пульт

Время экспозиции: 0,01-1,25 с
U – 60/70 кВ ; I – 4/7 мА
Фокальное пятно: 0,7 мм

Сопутствующие товары: 

 - пленка D-Speed, E-Speed 

 - реактивы

CS 2100 

CS 2200 

CS 2100 
CS 2200 

моБилЬнЫЙ

044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11 

www.unident.com.ua

RVG 6100 

RVG 5100 

Высокие  диагностические 
возможности
27.03 пар л/мм

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Размер 27,5 х 37,7 мм
Размер матрицы 1200 х 1600 pix
Размер pix 18,5 мкм
Кол-во pix 1.92 млн

Лучшая технология 
датчика, представленная  

на мировом рынке  
за последние 25 лет

Максимальная 
детализация 

изображения

Лучшее соотношение
цена/качество
Реальное разрешение - 14 пар л/мм

Реальное разрешение
более 20 пар л/мм

www.dlux.biz

(057) 756-8-000
(095) 056-056-9
(067) 119-119-8

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 4000 наименований)

2.	Возможность сделать заказ по телефонам 
057-756-8-000, 095-056-056-9, 067-119-119-8

3.	При заказе до 12.00 часов – отправка  
товара сегодня, при заказе после 12.00 
часов – отправка на следующий день  
(суббота, воскресенье – выходной)

4.	Гибкие условия доставки

5.	Наложенный платеж

6.	Наличие сервисного центра, осуществля-
ющего гарантийное и постгарантийное 
обслуживание



Тринадцята міжнародна конференція з ендодонтії
26-27 листопада 2015 року

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНДОДОНТІЇ
Під час проведення виставки “ЕКСПОДЕНТАЛ - Київ”

Київ, КиївЕкспоПлаза, вул. Салютна, 2б
реєстрація учасників: з 830, кава-брейки відповідно до розкладу лекцій

Цілі курсу:
• Дізнатися про біологічні і 
клінічні фактори, пов'язані з 
успіхом і невдачею ендодон-
тичного лікування.
• Позбавитись від пошире-

них помилок препарування та пломбуван-
ня кореневих каналів.
• Впевнено використовувати як ротаційні, 
так і зворотно-поступальні техніки форму-
вання кореневих каналів.
• Дізнатись про важливість іригації та 
способи її поліпшення.
• Ефективно та передбачувано пломбува-
ти системи кореневих каналів за допомо-
гою технік обтурації гарячою гутаперчею.
• Дізнатися про техніки ендодонтичного 
переліковування за допомогою сучасних 
технологічних досягнень.
Питання, які будуть обговорюватися:
• Визначення успіху та невдачі ендодонтично-
го лікування.
• Досягнення в області іригації та концепція 
проходимості. Що таке проходимість, і 

наскільки вона необхідна? 
• Суперечки в ендодонтії: вибір між імпланта-
тами та ендодонтичним лікуванням, тера-
пією в один і два візити. 
• Яку роль відіграє гідроксид кальція?
• Принципи визначення робочої довжини: 
історичний та сучасний.
• Цифрова рентгенографія, планування 
эндодонтичного лікування та важливість 
збільшення та освітлення. 
• Порожнина доступу та значення ультразву-
ку.
• Формування кореневих каналів за допомо-
гою NiTi-інструментів. Техніки препарування 
одним зворотно-поступальним файлом та 
кількома ротаційними інструментами: що 
краще?
• Останні досягнення тримірної обтурації 
системи кореневих каналів.
• Успіхи в переліковуванні: видалення 
гутаперчі та обтураторів на носії, зламаних 
інструментів та роль біокерамічних 
матеріалів в загальній стоматологічній 
практиці.

Перший день, 26 листопада, «Ендодонтична майстерність»
900-1800 Dr Julian Webber, BDS, MS, DGDP, FICD (Великобританія)

Другий день, 27 листопада, «Школа сучасного ендодонтиста»
• Пленарні лекції (900-1500)
Антоніна Політун, «Клінічні протоколи ендодонтичного лікування»
Таїса Скрипнікова, «Ефективна сучасна ендодонтія в умовах сільського закладу»
Катерина Парпалей, «Ендодотичне лікування тимчасових зубів»
Олександр Коваль, «Дезинфекція в ендодонтії»
• Калейдоскоп складних клінічних випадків і оригінальних ідей (демонстрація і загальне 
обговорення) (1530-1630)
Участь приймають: М. К. Жовтуха, Т. Ю. Іванова, М. Л. Корольчук, З. З. Дичек, Г. З. Дячун, 
Л. С. Сметаняк

Знижка для членів УЕА, студентів та лікарів-інтернів - 200,00 грн. 

до 10 жовтня 2015 після 10 жовтня 2015
2650 грн. 2800 грн. 2950 грн.

на конференції

«Ендодонтична майстерність» (26.11)

«Школа сучасного ендодонтиста» (27.11) 500 грн. 650 грн. 800 грн.

Учасник вважається зареєстрованим після представлення в СЕКРЕТАРІАТІ реєстраційної 
анкети та оплати за участь у конференції. Анкета учасника знаходиться на нашому сайті. 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ТОВ «Содевком», 01042 м. Київ, вул. П. Лумумби, 21, оф. 407

тел./факс: (044) 537 20 24, 528 60 29, тел.: (044) 536 03 58
http://www.dentalmeeting.com.ua/ e-mail: sodevcom@ukr.net, ep@dentalmeeting.com.ua



За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua; www.galit.te.ua

Спеціальна картка Plan Care
дозволяє придбати

додатковий рік гарантії
на будь який інструмент Bien Air

усього за 149 євро.

КОМПЛЕКТ

Кутовий наконечник CA 1:1LТурбіна Бора Л з уніфіксом

За спеціальною ціною:

1095 Euro

860 Euro

www.med-technika.com

61058, Украина, 
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
info@med-technika.com

                                                                                *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   

НА ОБОруДОВАНие
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ*

АКЦИЯ




