
«Компанія ДЕНТЕК ЛТД»     тел./факс: 044-498-28-51  www.dentek.com.ua

(Австралія)

При купівлі 2-х упаковок Biovek  
(синтетичний полігліколевий шовний матеріал, що розсмоктується)

АКЦІЯ

1 упаковка Nylene (синтетичний моноволоконний  
шовний матеріал, що не розсмоктується) У ПОДАРУНОК!

3/ 2015
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

w w w . d e n t o . co m . u a

098-561-56-99

Інтернет-супермаркет
для стоматологів

Виготовленні з бамбукового 
волокна. Перешкоджають 
розвитку захворювань шкіри 
рук, абсорбують вологу, 
одягаються під нітрилові, 
латексні або вінілові 
рукавиці.

ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» 
+38 (096) 467 88 37
www.undergloves.org детальніше на с. 13

Антибактеріальні

Багаторазові

Дезодоруючі

Стерилізуються в 
автоклаві

   (044) 501-12-31,    (099) 628-28-31,    www.dentalinfo.kiev.ua

Сучасне цифрове протезування
Нові протетичні елементи для CadCam 

протезування від Alpha-Bio teC



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 30%  
       в связи с обновлением аппаратов

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

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

самые инновационные 
пакеты на рынке

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

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

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

Продається б/в зуботехнічна піч «Термодент» 
для випалу кераміки.

063-993-23-34

Продам б/в установку «Булат 6» для нанесення 
покриття вакуумно-дуговим методом.

066-773-36-93

Продам стоматологічну приставку-мобік: 4-канальний 
пневмовіхід, пістолет в/п, мікромотор 18.000 об./хв.,  
ежекторній слюноотсос. Харків.

066-908-56-91, 098-592-56-22

Продам б/в піч ТHERMAPREP для термафілів  
у відмінному стані.

097-725-00-11

Продам стоматологічну установку STERN-WEBER 
(Швейцарія) в гарному робочому стані.
Всі подробиці за телефоном. Івано-Франківська обл.

050-654-18-06

Продам б/в  муфельну піч «ВУЛКАН». 
стан нової.

098-099-55-14

Терміново продам б/в фотополімеризатори LABОLІGHT 
LV-ІІІ та STEPLІGHT SL-I для роботи з ортопедичним ком-
позитом GC GRADIA. Стан нових. Торг до перемоги!

098-099-55-14

Продається потужний апарат німецької професійної 
лазерної пайки DENTAURUM.  Відмінний робочий 
стан. Фото вишлю поштою або Viber.

097-983-25-30

Продам стоматологічну установку PLANMECA 
PROSTYLE COMPACT у відмінному стані.

067-811-28-00

Продаю муфельну піч UGIN PROGAMIX 100  
в хорошому стані з витяжкою.

097-114-74-94

Продам стомат. установку A-DEC PERFORMER 3  
в хорошому стані. Доставлений електромотор.

067-738-68-13

Продам п’езохірургічний апарат NSK VARIOSUNG 3.

097-713-46-07

Продається б/в ультразвуковий очищувач HERAEUS 
COMBILABOR CL-U1 (Німеччина). Частота генератора 
35 КГц. Розміри ванни Д23 Х Ш14 Х Г10 см. Київ

050-383-14-71

Продам укомплектовану б/в стомат. установку AJ15: 
на гарантії, демонтаж, монтаж, доставка (до 300 км)  
за рахунок продавця. Івано-Франківськ.

093-233-11-82

Продам б/в піч DENTSPLY MULTIMAT MATCH 2 для 
випалу кераміки з вакуумним насосом. 

097-114-74-94

Продам зуботехнічний міксер DREVE для силікону.

097-114-74-94

Продам б/в вакуумну ливарну установку  
ASM-20 2008 р.в. Новий нагрівальний елемент.

097-114-74-94

Продам зуботехнічний вакуумний міксер  
DEGUSSA MULTIVAC 4.

097-114-74-94

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

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: 10.04.2015.

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

ПРодається 
ПаноРаМний ПлівКовий 
Рентген-аПаРат  
З цефалостатоМ 
PAnourA 15
виробництва Yoshida (Японія) 2010 р.в.

050-339-66-88
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096-958-02-11
Плательщик НДС на общей системе
контактное лицо: Галина Ивановна

e-mail: dent_14@mail.ru

ООО "Администратор Дент" (г. Киев)

Инжекция

От  500 шт. – 9 00 грн/шт.

От  1000 шт. – 8 50 грн/шт.

От  2000 шт. –  8 00 грн/шт.

От 500 шт. – БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

D=22 mm 

от оттиска

800

1000

грн

грн

Картриджи алюминиевые

Vertex

Бабочка, нейлон, ацетал и др. виды зуботехнических работ

ПрИВЕзу
       ОТВЕзу

Потрібні: зубний технік для роботи з CAD/CAM 
системою, та зубний технік для підсобних робіт. Київ

050-272-21-64

Продаються стомат. установки A-DEC PERFORMER 2  
та KAVO AMADEUS в хорошому стані. Установка A-DEC 
з електромотором. Кожна коштує по 50 000 грн.

067-738-68-13

Продам стомат. установку з безмасляним компресором 
GRANUM TS 6830. Б/в 1,5 роки. Нижня подача. Корейський 
мікромотор, пневморукав з підсвічуванням. Харків.

066-908-56-91, 098-592-56-22

Продам б/в стомат. установку GNATUS SYNCRUS з наконеч-
никами. Зберігається в розібраному стані. Колір блакитний, 
на 5 інструментів, помпа «мокрого» типу, стілець для лікаря.

067-466-89-79

В медичний центр/стоматологія потрібні: стоматологи без 
ДР, помічники стоматолога (інтерни, студенти 5 курс). Інд. 
навчання та стажування. Можливе працевлаштування.

093-233-11-82

Продам б/в автоклав класу В, з принтером.

095-939-66-40

Продам стоматологiчній одноцілiндровий  
компресор DK-50 DUOS в комплекті  
з відсмоктуючим агрегатом у шафі.

050-665-400

Продається стоматологічна установка MELORIN 3000T 
(Іран) в базовій комплектації. За бажанням комплектація 
може бути розширена під вподобання покупця. Київ.

050-383-14-71

Відкрита вакансія стоматолога в центрі міста Одеси. 
Можливість офіційного працевлаштування.

050-333-07-49

Продам стоматологічне крісло TOMAS (Німеччина) 
в хорошому стані. Крісло перетяжки не потребує 
(оригінальна оббивка).

050-333-07-49

ПошУК ПеРсоналУ

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в
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Створення фотореклами вашої клініки для соціальних 
мереж, сайтів та журналів. Інтер'єрна, 3D панорама та 
екстер'єрна фотозйомка. Портфоліо стоматолога.

063-239-06-58

ділові КонтаКти

066-029-37-85, 067-844-52-46, 063-193-28-78 | www.abdent.com.ua  

АПРЕЛЬСКИЕ*  
СКИДКИ 
ПРИ ПОКУПКЕ  

ИМПЛАНТАТОВ!

ИМПЛАНТАТ 
+ АБАТМЕНТ  

по суперцене

При покупке  
более 20 единиц – 90 $

*Акция будет действовать до 30.04.2015 г.

Официальный представитель компании AB Dental в Украине

95 $

+38 (098) 561-56-99, (063) 607-70-59
Присоединяйтесь, нам доверяют! С нами выгодно!

Коагуляторы

Наконечники

Диодные лазеры

Пьезохирургия

www.dento.com.ua
Интернет-супермаркет

для стоматологов

Акция с 14.02.15 по 1.06.15!

Surgic AP
NSK (Япония) 

2 638 $
3 103 $

3 035 €
3 530 €

CHIROPRO L +  
CA 20:1L  

Bien Air (Швейцария)

1 980 $
2 302 $

X-Cube (Корея)

2 162 €
2 500 €

iLase IV класс
BIOLASE (США)

165.5 $
187 $

SVAROG

Osada
(Япония)

4 242 €
4 990 €

SGM-ER20i
NSK(Япония)

336 $
396 $

WS-75 LG
W&H(Австрия)

1 167 €
1 373 €

128 $
132 $

ДКС-30

1 900 €

Pico Lite
Elexxion (Німеччина)

1 615 €

2 511 €
2 920 €

ImplantMED Si-923 
New, W&H (Австрия)

Физиодиспенсеры

PIEZOSURGERY III 
STARTER

Mectron(Италия)

5 058 €
5 950 €

Заточка кюрет апаратом LM RONDO PLUS. 
Вартість 45 грн/шт. Київ, метро «Осокорки».

044-570-97-77

Широкий спектр зуботехнічних робіт (усе, окрім 
ортодонтії). Тільки Київ!

067-745-63-00

стоматологічна ливарня пропонує послуги з виготовлен-
ня високоточного литва, під м/к, м/п. Термінові замов-
лення. В ливарні працює кераміст(Київ, Львівська площа)

095-420-91-78

Ремонт, сервіс, модернізація різноманітного стомато-
логічного обладнання. Монтаж, демонтаж. Працюємо 
по всій Україні. Приїзд по Києву напротязі двох годин.

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

Каркаси бюгельних протезів різніх конструкцій будь-
якої складності. Терміни виготовлення до 7 днів. Бю-
гельний протез «від А до Я». Якість роботи гарантована.

097-632-29-56, 066-393-88-99

З/т лабораторія VICTORIA пропонує виготовлення м/к 
від 240 грн. Знімне - ціна договірна. Якість гарантую. 
Кур'єрська доставка. Працюємо з усіма регіонами України.

067-969-82-88

ЗУботехнічні лабоРатоРії

сеРвіс / РеМонт обладнання

ФОП Чернишова С.А. (Київ) Ремонтуємо: стомат. 
наконечники, мікромотори, скалери, фотополімерні 
лампи. Звертайтеся! спробуємо допомогти!

044-572-57-55, 067-501-17-54

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології ПотРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального ПРофілю 

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

067-26-000-92

Магазин для стоМатологов
и зубных техников
Киев, ул. Антонова, 4, оф. 31
Стомат. поликлиника Соломенского района

ЭффЕКТИВНАя ПОЛИРОВКА 
НЕЙЛОНОВЫх, А ТАКжЕ 
АКРИЛОВЫх ПРОТЕзОВ

4грн/шт.

заказ 
от 100 грн

цена:

БОры Predator – 120 грнхИрурГИчЕСКИЕ фрЕзы – 560 грн

СТОмАТОЛОГАм: 067-244-35-42

зуБНым ТЕхНИКАм: 067-244-35-43
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Помогите вашим пациентам сохранить здоровье десен

ДОКТОРА БЕНИ КОЭНА

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА ОБ ИМПЛАНТАТАХ, ЗУБАХ И ДЕСНАХ

Костная ткань, 
подвергавшаяся 

процессу 
резорбции перед 
использованием 

Силонит

8
месяцев

6
месяцев

После использования 
Силонит с добавлением 
лечебного геля в 
насадку: видимая 
реминерализация костной 
ткани, подвергнувшейся 
процессу резорбции.

Периимплантит

Пародонтит

 . Только с Силонит вы сможете достичь 
таких результатов с помощью метода 
Оральной Ирригации.

 . Исследования подтверждают значительное 
преимущество метода Оральной 
Ирригации для здоровья ваших десен.

 . Силонит освобождает периодонтальные 
зубодесневые карманы, лечит 
воспаленные десна, способствует процессу 
наращивания костной ткани, которому 
предшествует процесс резорбции.

Misrad Ltd | тел.: +380967731149, +380996172028 | E-mail:misrad.israel@gmail.com | www.silonite.com.ua
3008523096

 Зроблено в Україні

 сертифікат УкрсеПРо

ТОВ «Дентал Техніка» Україна, м. Харків
тел/факс (057) 719 41 27,  (050) 32 55 44 9,  (097) 0 66 88 66

e-mail: dentaltechnika@mail.ua
www.dental-technika.com.ua

Компресори
беЗМаслянI 
МалошУМнI 

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     www.lhbua.com

НивкиМ

30 000
ЕДИНИЦ

Более

Новые! Уникальные! Высококачественные!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В УКРАИНЕ

клондайк
ЗУБоВ
Здесь!

Продається нова стомат. клініка з хірургічнім та терапев-
тичним кабінетом. Панорамний рентген-апарат. Напра-
цьована база пацієнтів. Київ, севастопольска площа.

097-911-63-68

Здам стомат. кабінет у новій клініці в р-ні Дарницького 
з/в по вул. Бориспільська у Києві. Є все необхідне, стери-
лізація і рентген знімки (візіограф) включені у вартість.

067-441-67-99

Продам недорого діючу стоматологічну клініку. На ринку 10 
років. Два кабінети + рентген-апарат. Безстрокова ліцензія. 
Дружний колектив та зручне місце розташування, в оренді.

066-335-53-96

Здається стоматологічний кабінет в районі Солом'янської 
площі в Києві.  250 грн/зміна (6 годин). Можливе працев-
лаштування. Безкоштовна автостоянка.

068-322-14-91

Клініка працює з 2003 р. Два кабінети, УЗД, рентген-кабі-
нет. 95,6 кв.м. Клієнтська база, зручне місцерозташуван-
ня. Два фасадних входи. Київ, метро «Академмістечко».

063-139-14-34

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

18-22 травня 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  телефоном 

0 4 4 - 4 9 8 - 2 8 - 5 1

067-636-21-54

ТиТановые бланки 
для фрезеровки CAD/CAM 

GrADe 2/5 d = 98х8 mm 
d = 98x10 mm
d = 98x12 mm
d = 98x14 mm
d = 98x16 mm

Лучшая цена  
в украине

от 850 грн

ПРодаМ стоМат. КлініКУ/Кабінет
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Кожний раз, одягаючи руКаВичКи, 
Ви занурюєте сВої руКи В заКрите, 
безПоВітряне герметичне середоВище. 
руКи Пріють, з’яВляється набряК, 
неПриємний заПах, дисКомфорт.

ЕКОруКАВичКи  

HANDYboo СТВОрЕНІ 

Для ВСІХ, ХТО прАцює  

В руКАВичКАХ.  

ВОНи зрОБляТь  

ВАшу прАцю:

КОМФОрТНОю
 y сухі руки в рукавичках

 y зручно одягати робочі 
рукавички

 y відсутність 
неприємного запаху

зДОрОВОю
 y багаторазові

 y зносостійкі 

 y стерилізуються в 
автоклаві 

ВиГІДНОю
 y перешкоджають 

поширенню бактерій

 y гіпоаллергенні

 y містять корисні для 
шкіри рук компоненти

- у львові: «Сервіс красоти львова» Кулеба романa 067 421-17-42
                      «Медична Книга» чабаненко олексій 067 341-53-95, 
                                                           032 240 30 45, вул. Пекарська, 69а
- в Тернополі: «МЕДІНТЕХ» тригуб ігорь 0352 28-70-32, 067 675-69-36

придбати ЕКОрукавички 

з 7 по 22 квітня відбудеться тестування 
ЕКОрукавичок для всіх бажаючих 

БЕзКОшТОВНО!  
Деталі тут 

facebook.com/ecoperchatky

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
«ForMATron D10»/PArKELL

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?

м. Київ, 
Метро Осокорки

вул. Срібнокільська, 20
(044) 570-97-77

3D діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн

Здається в оренду окремий кабінет (450 грн) без витрат-
них матеріалів. Оренда позмінно: пн-нд з 9.00 до 15.00 і  
з 15.00 до 21.00,  метро «Шулявська», вул. Довженка, 3. 

067-745-40-78

У новій стоматологічній клініці (Київ, святошинський р-н) зда-
ється позмінно в оренду окремий стоматологічний кабінет.

067-321-77-15

Здається в оренду стоматологічний кабінет у свято-
шинському р-ні Києва. Є все необхідне для роботи. 
Можлива погодинна оренда.

066-964-85-85

Здам в оренду кабінет в стомат. клініці на Позняках у Києві.  
У вартість входить: стомат. установка, обладнання для сте-
рилізації, та зберігання стерильного інструментарію.

067-992-36-54

Стоматологічна клініка на Печерську (метро «Дружби 
Народів») в Києві пропонує оренду обладнанного сто-
мат. кабінету. Можлива позмінна оренда робочого місця.

063-646-22-22

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

www.priden.com.ua

099-299-01-64, 097-925-23-84

Широкий выбор
       наконечников TOSI

3750 грн

3985 грн

6720 грн

2720 грн
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320 + 20+

1

1

10 + 10+

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

Акция от Альфа-Био Тек

Шаг навстречу Вашим пациентам!
Срок действия акции до 31.05.2015

При покупке* трех титановых абатментов – один в подарок!

При покупке* пяти имплантатов одной серии – один в подарок!

При покупке* десяти имплантатов одной серии – один имплантат и десять абатментов в подарок!

При покупке* двадцати имплантатов одной серии – три имплантата и двадцать абатментов в подарок!

*Под покупкой подразумевается приобретение продукции по розничной стоимости

3 + 1

Компания Альфа-Био ТеК представляет новый ТОНКИЙ имплантат  
с конусным соединением для узких альвеолярных гребней и ограниченных 
протетических и хирургических пространств. Новый имплантат эргономичен 
в использовании и обеспечивает долгосрочный функциональный результат.

Преимущества
 y Идеальный баланс между коническим соединением имплантат - абатмент 

и высокой механической прочностью крестального модуля имплантата.
 y Высокая первичная стабильность.
 y Показан для непосредственной имплантации и немедленной нагрузки.
 y Подлинное переключение протетической платформы 0.35 мм.

www.alpha-bio.net      (044) 501-12-31

 





yy Потужнийyобертовийyмоментyy
(доy80yнсм)y

yy Широкийyдіапазонyшвидкостей

yy легкийyіyкомпактнийyмікромотор

yy LEDyпідсвіткаyy
(більшеy32.000yлюкс)

yy Високаyнадійністьyy
іyтривалийyтермінyслужби

yy Можливістьyавтоклавуванняyy
таyтермодезінфекції

yy системаyкалібровкиyнаконечника

Дентальний рентген
з генератором постійного струму  
та бездротовим пультом керування

MyRay RX DC (Cefla Group, Італія)

Радіовізіограф
25 LP/mm
MyRay Zen-X

148 500* грн
*Дентальний рентген + Радіовізіограф

Ціниyрозрахованіyнаy10.04.2015 Ціниyрозрахованіyнаy10.04.2015

Стоматологiчна уСтановка

SIGER U 200

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

АВТОКЛАВ КЛАсу В
23 л, 18 л

від 48 200 грн

*Дентальний рентген + Радіовізіограф



Вітаємо, друзі!
Запрошуємо вас приєднатися до стомато-

логічного проекту «САНАЦІЯ». це спільна 
ініціатива небайдужих стоматологів, Асоціа-
ції стоматологів України та Міністерства Обо-
рони України.

Маємо на меті допомогти нашим колегам 
з Міністерства Оборони просанувати мобі-
лізованих перед відправленням в зону АТО 
для запобігання ускладнень з боку щелепно-
лицевої ділянки під час виконання бойових 
завдань, а також налагодити логістику стома-
тологічної допомоги безпосередньо в зоні 
проведення бойових дій.

З цих міркувань пропонуємо згуртуватися 
всій стоматологічній громаді і зголошувати-

ся хто чим зможе допомогти, для рівномір-
ного розподілу різноманітних ресурсів між 
усіма стоматологічними «об’єктами», які бу-
дуть задіяні в проекті «САНАЦІЯ».

Маємо заопікуватиcя, а при потребі ство-
рити на усіх навчальних полігонах стоматоло-
гічні кабінети. Також знаємо, що деякі наші ко-
леги самотужки працюють у фронтовій зоні, 
надаючи стоматологічну допомогу бійцям.

Наше завдання вияснити потреби в надан-
ні стоматологічної допомоги військовослуж-
бовцям та забезпечення стоматологічних ка-
бінетів в зоні АТО всім необхідним, та в разі 
потреби проводити ротацію лікарів.

Дуже важливо спонукати усіх небайдужих 
до збору матеріально-технічних ресурсів, по-
чинаючи від стомат. установок, RTG-апаратів 
і таке інше (можна б/у, але в робочому стані) 
до витратних інструментів та матеріалів.

З питаннями, пропозиціями та ініціатива-
ми просимо звертатися на нашу гарячу лінію 
+38 096 815-08-38 

www.facebook.com/sanacia



www.dlux.biz

(057) 756-8-000
(095) 056-056-9
(067) 119-119-8www.NaviStom.com

Все цены в объявлениях актуальны на 10.04.2015

продам ноВое

Композиты светового отверждения

Композитный материал для стоматологических реставраций

INFODENT

OLIDENT VIP POSTERIOR

067-380-86-24, 050-725-24-03
378.00 грн

продам Б/у

микроскопы зуботехнические

микроскоп технический

роман

MANTIS VISION, Б/У

095-939-66-40, 096-646-16-40
26 100.00 грн

аКции

оттискные материалы

набор а-силикона для двухфазной одно- или двухэтапной 
техники снятия оттисков

ВиоЛа медТеХниКа

SULTAN HEALTHCARE GENIE VPS HEAVY BODY 77635

044-362-78-86, 0532-61-58-93
300.00 грн

серВис
запчасТи

сервис зуб. тех. оборудования

чп "медТехсервис" г. мукачево

      СЕРВИС 

03131-5-46-24, 096-957-87-31

спрос

ціхоцький орест мирославович

Куплю автоклавы в нерабочем состоянии б/у  
разных производителей

095-201-40-55, 096-692-04-32

попуЛярные 
оБъяВЛения

ремонт зуботехнических микромоторов и наконечников

10.04.2015



www.NaviStom.com

мероприяТия

раБоТа

з/Т
ЛаБораТории

недВижимосТь

диагносТиКа

стоматолог терапевт  Cтоматолог общего приема

стоматология "профи дэнт"

Требуется cтоматолог общего приема,  
Требуется стоматолог терапевт, cтоматолог общего 
приема, стоматолог хирург, г. Киев

067-218-74-84

Каппы зубные ортодонтические аппараты

Буката максим Владимирович г. сумы

Изготовление ортодонтических аппаратов

099-682-70-21

стоматологическая клиника "с.К. дент" г. Киев

3D рентген-диагностика Planmeca Promax 3D  
от 250 грн 

044-570-97-77 

ортопедам   зубным техникам
16 мая 2015 г. - 17 мая 2015 г., г. Киев

масТер-денТ г. Киев

г. Киев

Демонстрационный семинар по работе  
с керамическими массами Noritake

044-285-41-31, 050-456-09-29

сдам в аренду клинику/кабинет

Юрий

Сдаются два стоматологических кабинета  
по ул. Лукьяновская/Соляная, г. Киев

050-846-11-27
10 000.00 грн

Все цены в объявлениях актуальны на 10.04.2015

попуЛярные 
оБъяВЛения 10.04.2015



 При запаленні слизової оболонки порожнини рота
 При гінгівітах та захворюваннях тканин пародонту
 Після хірургічних втручань в ротовій порожнині

Представник в Україні - ТОВ «Сервіс-Фарм»
Виробник - Nano Cure Tech Ltd., Південна Корея
Висновок державної СЕЕ №05.03.02-03/26822 від 17.04.2014 р.

067-404-19-51   
050-356-32-76
denta-service.com.ua

Ефективність 

Безпечність

Міжнародний досвід

антибактеріальна, протизапальна, 
репаративна, антиоксидантна дія
міжнародні сертифікати якості,  
використання у дітей з 3-х років
застосування з 2008 р. в 26 країнах світу  
(Корея, США, Канада, Німеччина та ін.)

NBF Gingival Gel    
Наноантиоксидатна терапія (віт С, Е та Прополіс)



Но он никогда не говорил, что у меня пародон-
тит и не направлял меня к гигиенисту».

Женщина узнала о своем заболевании толь-
ко в 2013 году во время отпуска, когда у нее 
выпала коронка и она обратилась к местному 
стоматологу. Там ей сказали, что ее зубы, «как 
бы, начали гнить изнутри».

«Я думала, что хорошо слежу за здоровьем 
своих зубов и была уверена, что страховая 
компания проверяет своих стоматологов. С 
моей стороны было ошибкой считать, что раз 
стоматолог входит в список врачей по стра-
ховке, это является гарантией качества».

стоматолог Масгрейв, который не взял на 
себя ответственность за здоровье пациентки, 
отказался давать какие-либо комментарии.

Александра Уокден, 62-х летняя англичан-
ка (город Престон, графство Ланкашир), 
лишилась зубов после того, как ее сто-

матолог, у которого она наблюдалась на протя-
жении 30 лет, не провел лечение пародонтита. 
В результате женщине пришлось заплатить  
24 000 фунтов стерлингов за операцию по уста-
новке имплантатов. После подачи иска на свое-
го стоматолога Джона Масгрейва по решению 
суда женщина получила 35 000 фунтов стерлин-
гов компенсации за нанесенный ей ущерб.

Александра Уокден была пациенткой стома-
толога Масгрейва 30 лет и каждые шесть меся-
цев посещала клинику.

Она отмечает: «Если начиналась боль 
или стоматолог находил дырку в зубе, он 
ее пломбировал. Я всегда доверяла ему.  Полная версия статьи на www.NaviStom.com

Смотрите видео на www.NaviStom.com

Пациентка отсудила 
у стоматолога за нелечение пародонтита

35 000 фунтов

Но со временем, как бы хорошо малышка 
не чистила зубы, неприятное ощущение все 
равно оставалось. Тогда мама пошла с ребен-
ком к стоматологу.

Там Анне поставили диагноз: редкая форма 
миаза полости рта (болезнь человека и жи-
вотных, вызванная личинками мух).

Представитель из отдела хирургии со-
общил:  «Мы извлекли из десен девочки 15 
личинок и засняли операцию на видео, так 
как это редкий случай в стоматологической 
практике. Мы хотели показать родным девоч-
ки, как все проходило, а также сделать пред-
упреждение для других людей».Анна Кардозо, 10-летняя девочка из Бра-

зилии, несколько дней жаловалась на 
то, что у нее во рту что-то шевелится. 

Мама сначала подумала, что дочка шутит.

Стоматолог вытащил 15 
опарышей из десен 10-летней 
бразильской девочки

044-570-97-77

Заточка кюрет аппаратом  
LM roNdo PLUS 

45 грн/шт. 

Андре Бассон, стоматолог из г. Инвер-
несс (Шотландия) многократно нару-
шал правила инфекционной безопас-

ности в своей стоматологической клинике: 
не мыл руки перед приемом пациента, не на-
девал перчатки и другую защитную одежду, 
по несколько раз использовал одноразовые 
средства вместо того, чтобы их выбрасы-
вать, и не всегда стерилизовал инструменты.

В связи с этим ему запретили заниматься 
профессиональной деятельностью на про-
тяжении 6 месяцев. Кроме того, теперь нуж-
но вернуть грант на сумму 175 000 фунтов 
стерлингов, выделенный правительством 
Шотландии на открытие Бассоном стомато-
логической клиники на севере страны в свя-
зи с нехваткой специалистов в этом регионе.

В данный момент еще неизвестно, какую 
именно часть гранта Бассон должен вернуть.

Бывший пациент Бассона комментирует: 
«Я возмущен тем, что стоматолог, подвер-
гавший опасности мое здоровье и здоровье 
своих коллег, получил такую сумму денег за 
счет налогоплательщиков без надлежащих 
предварительных проверок».

интересно, что, несмотря на низкое каче-
ство услуг, Андре Бассон является одним из 
самых высокооплачиваемых стоматологов 
Национальной службы здравоохранения в 
Шотландии, который получил 245 000 фун-
тов стерлингов за работу в прошлом году.

3 262
АккАунтов пользовАтелей

5 541
АктуАльных объявлений

907
СтАтей нА портАле

32 843
пользовАтелей зА меСяц

сТаТисТиКа
NaviStom.com

10.04.2015

СТОМАТОЛОГ, КОТОРЫЙ 
НЕ МЫЛ РУКИ, ВЕРНЕТ 
175 000 фУНТОВ

www.NaviStom.com



НАУЧИМ  РАБОТАТЬ С ЛАзЕРОМ  ТОЧНО, 
ЭффЕКТИВНО, БЕзОПАСНО!

Стоматологический диодный лазер Granum
в помощь врачам любой специализации

Клиники, оборудованные  диодным   
лазером Granum:

y� повышаютyсвойyпрестиж;

y� обеспечиваютyкомфортyвоyвремяy
леченияyврачуyиyпациенту;

y� уменьшаютyколичествоyповторныхy
обращений;

y� сохраняютyпотокyпостоянныхyпациентов,y
заyсчетyихyуверенностиyвyкачествеyy
лечения;

y� привлекаютyновыхyпациентов,yкоторыеy
приходятyвyклиникуy«наyлазер»;

y� увеличиваютyчислоyпациентовyзаyсчетy
использованияyлазераyвyпедиатрии,y
расширенияyпоказаний.

Запись на курс и вся дополнительная информация по тел:
+38y(057)y714-01-56,y+38y(057)y714-01-57,y+38y(067)y570-27-31

lasergranum@gmail.com,ymedtech@med-market.com.ua
Менеджерyпоyобучению:yанастасияyТретьяк

*Срок действия акции до 30 июня 2015 г.

АКЦИЯ*

-15%

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, (098) 133-81-81 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua, www.galit.te.ua

 y Ця оригінальна система дозволяє вам випробувати 
переваги технології безщіткових мікромоторів на 
будь-якій установці і за найдоступнішою ціною. 

 y Підключити  ваш наявний турбінний шланг  
до блоку управління Optima, і ви готові до роботи. 
Ніякий технік і особлива майстерність не потрібні. 

 y Вибрати  максимальну швидкість на блоці 
управління Optima  і працювати вашим 
електричним наконечником за допомогою педалі, 
яка є на вашій стоматологічній установці. 

New  Optima MCX – це яскраве рішення компанії Bien - Air,  
                                                             щоб змусити речі працювати для вас. 

БІЛЬШЕ  ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ  ЯКОСТЕЙ  
З  МЕНЬШИМ  КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯМ

1499 €



www.navistom.com

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

yметаллокерамикаy–yотy300yгрн
yвременнаяyкоронкаy–yотy80yгрн
yкоронкаyнаyоксидеyцирконияy–yотy1000yгрн

Работаемyбезyвыходных!y8yднейyвyнеделю,y25yчасовyвyсутки!

Зуботехническаяy лабораторияy вy киеве


