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Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Гигиеничность

Рукоятка на лампе из нержавеющей стали
Система фильтрации плевательницы и 

воздушно-водный сепаратор 
Съемная поворотная стеклянная 

плевательница, доступная для обработки
Ножное управление препятствует 

перекрестному инфицированию
Все вмонтировано в базу кресла (провода не 

лежат на полу, все чисто и гигиенично)

Простота использования

Нижнее положение кресла достигает 380 мм
3 предусмотренных положения для удобства 
позиционирования пациента
3 уровня интенсивности освещения
Безопасность работы благодаря замку 
инструментов
Единая подача и отключение воздуха, воды и 
напряжения
Ножное управление положением кресла, 
плевательницей и освещением
Цвета обивки: голубой, темно-синий, 
бирюзовый, желтый

Блок ассистента

Система фильтрации смыва
Положение 1: 3-функциональный пустер

Положение 2: мощный аспиратор
Положение 3: слюноотсос эжекторного типа

Опции
Фотополимеризационная лампа, 

вмонтированная в блок ассистента

Кресло пациента

Стандарт
Электрическое управление

Артикуляционный подголовник
3 позиции кресла

4-уровневое ножное управление
3 уровня интенсивности освещения

Рабочий стульчик врача

Опции
Правый/левый подлокотник

Стульчик ассистента

Блок врача

Стандарт
Измеритель давления воздуха
Силиконовое покрытие
Положение 1: 3-функциональный пустер
Положение 2,3,4: для пневмомоторов и турбин

Опции
Негатоскоп
Фотополимеризационная лампа, вмонтированная 
в блок врача
Скалер, вмонтированный в блок врача

Гидроблок

Поворотная съемная плевательница
Программируемый наполнитель стакана 
и смыв плевательницы
Система чистой воды 1,5 л
Подогрев воды
Система подвода воздуха
Сепаратор

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

КМИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) дилер в Украине
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

NEW!

Немецкий стандарт по доступной цене

от 22 000 грн.

Унікальна навчальна програма з гігієни та 
нехірургічної пародонтології від ІнСпе

Телефон компанії ІнСпе 8 (032) 240 37 05, 8 (067) 674-37-79. Контактна особа — Юлія Кметь.

Наприкінці травня 2008 року гігієністи з цілої України з’їхалися до Львова на навчальну програму від компанії ІнСпе, яку 
протягом двох днів проводила лектор із світовим ім’ям Трейсі Леннеманн. Загалом, 54 учасники  під час інтенсивного 
практичного курсу отримали покрокову схему всіх етапів гігієнічного прийому. Головна мета І-го етапу унікальних курсів від 
ІнСпе – надати розуміння концепції та системний підхід у професійній гігієні і профілактиці. Цей початковий рівень навчання 
дає можливість відпрацювати мануальні навички на моделях. Харизматичність лектора, її професійний підхід, мотивація до 
вдосконалення – ось головний лейтмотив у відгуках учасників курсу. Також бажанням курсантів було продовжити навчання, 
таку можливість гігієністи і пародонтологи отримають під час проведення ІІ-го етапу навчальної програми.  

Дати проведення курсів будуть визначені по мірі формування групи. Бронювання місця здійснюється шляхом попереднього 
запису та внесення передоплати.
Після проведеного курсу було розроблено оптимальний набір для гігієни.

ІнСпе рекомендує:

І рівень. Концепція гігієнічного прийому.  
Нехірургічна пародонтологія.  
Використання ручних інструментів.
Теоретичний курс з практичними вправами.

Тривалість 5 год.
Вартість участі 1000 грн.
Кількість слухачів – 15 чол.

ІІ рівень. Техніки мотивації пацієнтів. 
Практичні вправи за матеріалами курсу I рівня.
Практичний курс на пацієнтах.

Тривалість 10 год.
Вартість участі 3000 грн.
Кількість учасників - 9 чол.

Спеціалізований курс. Особливості гігієнічного 
прийому "до та після" встановлення імплантатів.
Нехірургічна пародонтологія. 
Використання ручних інструментів. 
Теоретичний курс з практичними вправами.

Тривалість 5 год.
Вартість участі 1000 грн.
Кількість слухачів – 15 чол.

№ Артикул Назва
[131-0081] EXD11/12A7 Зонд двосторонній для діагностики зубних відкладень у пародонтологічних кишенях, тип After Five                               

[131-0467] SH6/77 Скейлер двосторонній для міжзубних проміжків у фронтальній ділянці зубів, тип Hygienist  

[131-0436] SC4R/4L7 Кюрета універсальна для бокових ділянок зубів, тип Columbia                           

[131-0295] S204SD76 Cкейлер двосторонній для дистальних ділянок зубів                      

[131-0826] SCNEVI17 Скейлер двосторонній для фронтальних ділянок зубів, тип Nevi         

[131-0832] SCNEVI27 Скейлер двосторонній для бокових ділянок зубів, тип Nevi                                   

[131-2337] CVWI87 Моделювальний інструмент для навколоконтактних ділянок фронтальних зубів, тип Wiland

ІнСпе пропонує такі навчальні курси:
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C-U2

Передача цифрового відеосигналу на USB порт. 
Освітлення ділянки, що досліджується, 12 світлодіодами тепло-білого кольору.  
Сенсорне управління режимами перегляду/фіксації. 
Тримач з автоматичним ввімкненням/вимкненням камери. 
USB 2.0 кабель. 
Програмне забезпечення «Imaging» російською мовою. 
Набір одноразових гігієнічних пакетів (50 шт.). 

Інтраоральна відеокамера

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

MEDICAL VIEW 15”, MEDICAL GRADE MULTIMEDIA STATION

MedicalView 15”: 
Монітор, у герметичному пластиковому корпусі, стійкому до обробки рідкими дезрозчинами. 
TFT-матриця вкрита захисним склом товщиною 3,3 мм з антибліковим покриттям. 
Кріпиться на кронштейні в стоматустановку.

Medical Grade Multimedia Station:  
Комп’ютер (INTEL M CORE2DUO T5600 1.8 G, жорсткий диск 80 GB, DDR2 1GB, живлення 8 - 21 VDC, вбудовані дина-
міки, габарити 365x304x93 мм, вага 5,3 кг), інтегрований у стоматологічну установку разом з 15” TFT-монітором. В 
герметичному пластиковому корпусі, стійкому до обробки рідкими дезрозчинами. Роз’єм для локального мережового 
підключення, USB-роз’єми. Інстальоване програмне забезпечення “Image” (російською мовою), для обліку обстежень з 
радіовізіографа та відеокамери. Управління здійснюється з сенсорного екрану з антибліковим склом 3,3 мм. Кріпиться 
на кронштейні в стоматустановку.

Інтегровані у стоматологічну установку монітор і комп’ютер.
Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

RXAC

Трубка Toshiba, фокусна пляма 0,8 мм, фокусна відстань 20 см, параметри експозиції 70кВ/8мA.
Пантографічне плече з пресованого алюмінію із вбудованою системою самобалансування 
та подвійною артикуляцією.
Три варіанти настінного кріплення: вертикально або горизонтально з кронштейном справа 
або зліва від блоку живлення.
Виносний пульт управління з цифровим таймером.
Можлива комплектація з кронштейном 40 см, 60 см або 90 см.

Інтраоральний рентгенапарат на перемінному струмі. 

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

WDS

Матриця CCD з роздільною здатністю ≥25 пар ліній/мм.
Розмір активної області 20Х30 мм.
Набір позиціонерів для сенсора.
Компактний Bluetooth ресивер (USB2).
Підзарядний пристрій для батарей.
Програмне забезпечення «Image» російською мовою.
Набір гігієнічних пакетів на сенсор (500 шт.).

Бездротовий інтраоральний сенсор з технологією  Bluetooth®.

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

skyVIEW

Область сканування 11х11х11 см або 15х15х15 см.
Розмір вокселя 0,2 або 0,14 мм.
Конусний рентгенівський промінь від джерела з фокусною плямою 0,5 мм.
Максимальні параметри випромінювання: 90кВ/10мА.
4096 градації сірого (12 біт).
Час експозиції 15 сек.
Час реконструкції до 4 хв.
Габарити основи 150х240 м.
Вага 360 кг.
Програмне забезпечення для перегляду та аналізу тривимірних рентгенограм в форматі DICOM 3.0

Конусно-променевий комп’ютерний томограф для отримання тривимірних 
рентгенограм щелепно-лицьової області.

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

RXDC

Бездротовий пульт управління.
Орбітальна артикуляція HyperSphere рентгенівської трубки з сенсорним пристроєм для автоматичного 
розблокування/фіксації необхідного положення.
Фокусна пляма 0.4 мм.
Вбудований прямокутний коллиматор, що обертається, 35 х 45 мм, довжиною 30 cм, для точного обмеження області
опромінення, що зменшує променеве навантаження на пацієнта.
Три варіанти настінного кріплення: вертикально або горизонтально з кронштейном справа або зліва від блоку живлення.
Широке регулювання настроювання експозиції з вибором цифрового або плівкового режиму.
Відображення на пульті дози опромінення пацієнта.

Інтраоральний рентгенапарат на постійному струмі з рядом революційних технологій.

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

МЕБЛІ

СПЕЦІНТЕР’ЄР БЮРО, м.Київ, тел./факс (044) 562-05-85, меблі 8 (067) 253-92-75, стільці 8 (067) 135-46-63 
е-mail: Kornijashek@mail.ru     http: Kornijashek.narod.ru 

СПЕЦІНТЕР’ЄР БЮРО
Україна

Стільці та меблі будь-якої конфігурації із спец-матеріалів: 
- мобільні столики лікаря; 
- стерилізаційні кабінети; 
- меблі та стільці для лікарів і асистентів; 
- меблі та стільці для лабораторій; 
- стойки адміністрації, реєстратури; 
- стільці для зубних техніків, столи будь-якої конфігурації; 
- комп’ютерні столи; 
- практичні меблі для персоналу; 
- респектабельні меблі для керівників. 

Призначення:
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CD-4820 

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157 тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

CODY 
Тайвань, КНР

Напруга живлення 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої сталі на 2500 мл. 
Режими очищення: м’який, середній, жорсткий.
Підігрів розчинів.

Основні характеристики:

Ультразвуковий очищувач для інструментів.
Призначення:

CD-48800 

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157 тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

CODY 
Тайвань, КНР

Напруга живлення 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої сталі на 1400 мл. 
Режими очищення: м’який, середній, жорсткий.

Основні характеристики:

Ультразвуковий очищувач для інструментів.
Призначення:

CD-3800

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157 тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

CODY 
Тайвань, КНР

Напруга живлення 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої сталі на 600 мл. 
Режими очищення: м’який, середній, жорсткий.

Основні характеристики:

Ультразвуковий очищувач для інструментів.
Призначення:

ТОВ «Юнідент Трейд – Україна», 03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157 тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com, www.dentnco.com

CODY 
Тайвань, КНР
CD-3900 

Напруга живлення 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої сталі.

Основні характеристики:
Ультразвуковий очищувач для знімних протезів.Призначення:

DENTURE SPA CLEANER

Живлення: 2 елемента типу АА або через перетворювач від мережі 220В, 50 Гц. 
Герметичний, у комплекті щітка для очищення протезів.

Основні характеристики:
Очищувач для 2-х знімних протезів вібраційний. Призначення:

SONIC DENTURE CLEANER

Живлення: 2 елемента типу А.
Основні характеристики:

Очищувач для 1-го знімного протезу, вібраційний. Призначення:

КОМФОРТ

Вид рукавичок: діагностичні, без присипки, нестерильні, із внутрішнім полімерним шаром. 
Рекомендуються для осіб, схильних до алергії.
Сировина: натуральний каучуковий латекс і полімерний шар.
Засіб для присипки: відсутній.
Кількість в одній упаковці: 100 штук.
Поверхня: злегка текстурована.
Оздоблення манжети: рівномірно підгорнутий край.
Форма: універсальні; як на ліву, так і на праву руку.
Розміри: XS, S, M, L, XL.

Рукавички діагностичні, без пудри.

Основні характеристики:

Призначення:

ARISTA
Індонезія

«МЕД АЛЬЯНС», тел./факс: (044) 361-96-73, 407-25-60, e-mail: med_alyans@ukr.net

ОСТЕОМАТРІКС

Біопластичний матеріал на основі ксеноколагену для відновлення кісткових дефектів:
- заповнення порожнин при синус-ліфтингу; 
- реконструкція альвеолярного відростка;
- заповнення пародонтальних дефектів;
- заповнення дефектів після цистектомії, резекції кореня;
- заповнення лунок видалення зубів.

- остеоіндуктивність;
- остеокондуктивність;
- висока біосумісність та біоінтеграція у кісткову тканину;
- низька антигенність.

Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 7727/2008 від 25.04.08р.
ПП «Релакс»- генеральний дистриб’ютор в Україні

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

КОНЕКТБІОФАРМ
Росія

ПП «Релакс», 49038  м. Дніпропетровськ , вул. Ленінградська, 61 , тел./факс: (056) 77-00-861, 716-72-69
контактна особа  - Анна  Несевря  тел. 8 (056) 716-72-66, е-mail: anutanes@mail.ru, anutanes@ua.fm,  alex_relax@inbox.ru

ТОВ «СИ.ТИ.ПРАКТИК» м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 14-б, тел.: 8 057 758-26-78, тел./факс: 8 057 732-34-17, e-mail: sitident_kharkov@mail.ru, www.sitikar.com.ua 

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 
«СИ.ТИ.ПРАКТИК»
Україна

Бюгельне протезування 
Каркас бюгельного протезу. Оклюзійні валики для визначення співвідношення щелепної, центральної оклюзії та 
висоти прикусу (2-й клінічний етап). Готовий бюгельний протез «bredent». Виготовлення бюгельного протезу за сис-
темою «Ney» на 2-х опорно утримуючих кламерах. Виготовлення бюгельного протезу з використанням замків фірми 
«bredent» системи Е. Виготовлення одностороннього бюгельного протезу з використанням замків фірми «bredent» 
системи Е. Виготовлення бюгельного протезу з використанням замків фірми «bredent» на основі балочної конструк-
ції. Виготовлення бюгельного протезу з використанням замків МК-1. Виготовлення одностороннього бюгельного 
протезу з використанням замків МК-1.
Металокераміка
Виготовлення моделі. Виготовлення каркасу. Виготовлення готового протезу.
Знімне протезування
Виготовлення знімних пластинкових протезів будь-якої складності з використанням: імпортної пластмаси, імпорт-
них зубів, склоподібних кламерів, тощо.

Види робіт:
м. Харків
Місце знаходження:

MK-1

MK-1
Німеччина

СПД БУГАЙ А. тел.: 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14, e-mail: avbmail@ukr.net, www.dental.h.com.ua

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

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

МК-1 – атачмен, для роботи з яким не потрібні додаткові матеріали та пристрої. 
Курси по освоєнню технологій виготовлення конструкцій з атачменами МК-1: в ТОВ «РЦСІ», 
тел.: 8 (057) 717-51-84

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:



м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Италия

Austomat D4 
Высококачественная печь для обжига керамики. Есть 
возможность программирования всех параметров 
и сохранения в памяти до 200 программ. Имеет 
большой цветной дисплей. Макс. температура обжига 
1200 °С. Уникальный микролифт обеспечивает 
безвибрационное поднятие- опускание тигля. Имеет 
RS232 компьютерный интерфейс. Параметры: 
220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, габариты 612х380х340мм, 
вес 17.5кг. В комплекте с вакуумным насосом.  

Austomat D4 press
Высококачественная печь для обжига пресс-
керамики. Есть возможность программирования всех 
параметров и сохранения в памяти до 100 программ. 
Макс. температура обжига 1200 °С. Уникальный 
микролифт обеспечивает безвибрационное поднятие- 
опускание тигля. Имеет RS232 компьютерный 
интерфейс. Параметры: 220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, 
габариты 623х380х340 мм, вес 25 кг. В комплекте с 
вакуумным насосом.  

20 000 грн.

57 200 грн. 69 200 грн.

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Европейское качество за разумные деньги

Качество, доказанное временем!!!
MELAtronik® 23 
Автоклав напівавтоматичний з 
вмонтованим парогенератором. 
Робочий об’єм 19 л. (розмір каме-

ри Ш23х45 см). Зовнішні розміри 
55х51х38 см. Має 2 програми: 

2 bar/134 °C/25-45 хв. – для інстру-
менту (максимальне завантаження 4 кг); 1 bar/121°C/35-45 хв. 
– для текстилю / гуми (максимальне завантаження: не упакова-
них або в папері 0,5 кг; в контейнері 0,3 кг). Для завантаження 
предметів використовуються 5 лотків (42х19х2). Вага 30 кг. Елек-
трична мережа: 230 В / 50-60 Гц. Використання потужності 2000  
Вт. Об’єм резервуара для води 3 літра.

Euroklav® 23V-S 
Автоклав автоматичний. Має вмонтований парогенератор і 
вакуумну помпу, яка створює вакуум на початку і в кінці циклу 
стерилізації. Робочий об’єм 22,6 л. (розмір камери Ш25х45 см). 
Зовнішні розміри 66х42,5х48,5 см. Передбачена автома-
тизована подача води і попередній підігрів. Виконує 4 про-
грами для стерилізації: Швидка програма (для не упако-
ваних предметів); Універсальна програма (для упакованих 
предметів); М’яка програма (для текстилю / гуми); Пріон – про-
грама для змішаного типу стерилізації (упаковані, не упаковані). 
Макс. завантаження (з лотками): інструмент – 4 кг; текстиль / гума – 1 кг. Для за-
вантаження інструменту є стелаж на 6 лотків (42х19х2). Вага 43 кг. Електрична мережа 
220/230 В / 50-60 Гц. Потужність 3000 Вт. Об’єм резервуара для води 6-7 літрів.

18 400 грн.
28 800 грн.

МЕРСЕДЕС В ВАШИХ РУКАХ

СС4 – зуботехнический 
фрезерный станок “Cucciolo”
– фрезеровочный микромотор (100Вт, 1000 – 

30000 об/мин.) на пантографическом плече, 
закреплённый на штативе со станиной;

– электронный блок управления 
микромотором с плавной регулировкой 
оборотов, реверсом и цифровым табло 
числа оборотов.

– МС – рабочий столик с механическим 
креплением к станине.

– М1 – воздушная система с редуктором.
– М2 – галогеновая лампочка подсветки (24В)
– МР5 – параллелометрический модуль с 

двумя поворотными плечами.



NNB-BEST
Композиционный материал 
химического отверждения
Композиционный материал химиче-
ского отверждения NNB-BEST осно-
ван на BIS-GMA термостатической 
резине и на неорганических рентгено-
контрастных стеклянных и силико-
новых частицах средним диаметром 
от 5 до 10 микрон. Этот материал ши-
роко рекомендован для пломбирова-
ния полостей III и V класса; I класса 
в премолярах и частично IV класса, 
когда важнее эстетический подход.

Z/E
Цинкоксид-эвгеноловая паста
для пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов всех групп 
зубов. При лечении всех форм пе-
риодонтитов и особенно периодон-
титов в стадии обострения.
При лечении зубов «Не выдержи-
вающих герметизм». Когда име-
ются изменения в кости у верхуш-
ки зуба.

VERY-BEST
Композиционный материал 
светового отверждения на 
резиновой основе
Композиционный материал све-
тового отверждения VERY-BEST 
основан на BIS-GMA резине и ча-
стицах неорганического наполните-
ля средним диаметром 1,40 микрон. 
Рекомендован для пломбирования 
полостей III и V класса, и частично 
I и IV класса.

R/Р
Резорциновая паста для 
пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов с неполной 
экстирпацией пульпы, как в посто-
янных, так и во временных зубах: 
– быстрая антисептическая 

обработ ка зубных каналов; 
– введение антисептического 

ве щества длительного действия;
– надёжное пломбирование каналов 

с неполной экстирпацией пульпы.

Верхняя подача инструмента с фик-
сацией в рабочем положении для 
снятия натяжения шланга, инстру-
ментальный стол с пятью инстру-
ментами, двухшариковая консоль 
(позволяет работать как справа, так 
и слева от пациента), сис тема по-
дачи воды со встроенной системой 
дезинфекции IGN-Calbejet, обеспе-
чивающей промывку и дезинфек-
цию каналов инструмента, обеспе-
чивается бестеневым светильником 
Vision (25 000 Lux) с управлением 
от блока врача или встроенным ин-
фракрасным датчиком, эргономичный 
дизайн, обеспечивающий максимальное 
удобство работы врача и ассистента. 

Дополнительное оснащение:* 
Медицинский компрессор, пьезоскалер, пневмо-

микромотор, электрический микромотор, турбин-
ный наконечник NSK, угловой наконечник NSK, 
прямой наконечник NSK. 

* дополнительное оснащение оговаривается индивидуально

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Quetin K 2 

Мягкое препарирование 
без сверления

99% случаев без анестезии

Отсутствует звук 
работающей бормашины

Можно препарировать 
даже вверх ногами

Можно улыбаться, 
подмигивать врачу, стонать 
от удовольствия

 
 

 

 
 

 

Сверление зубов

Уколы

Звук работающей бормашины

Необходимость горизонтального положения

Невозможность разговаривать

Последние новости от Дент Ленд

Надежность имеет 

свое имя
С августа 2008 г. угол 

наклона линз объектива в 
микроскопах настраивается 

от 0 до 180 град 
(вместо 0-60 град), 
что предоставляет 

дополнительные удобства в 
использовании.

Алмазные зерна 
с высоким режущим моментом.

Абразивная сила выступающих алмазных зерен 
acurata® вызывает в турбине высокий режущий 
момент. Это означает, что острый инструмент 
погружается, без препятствий со стороны 
шлифовальной субстанции, в поверхность эмали и 
поддерживает свою высокую мощность удаления 
слоев – Режущий момент получается очень 
эффективным.
Причина:
Удерживающий слой алмазного поля плоский и не 
имеет никаких мешающих искривлений. Широкие 
впадины для стружки и охладительные дренажи 
позволяют циркулировать охладителю и выводят 
остатки шлифования. Благодаря этому алмазные 
инструменты acurata® a-diamant, acurata® a-black,  а 
также acurata® gold сохраняют свою остроту для 
многократного препарирования. Благодаря высокому 
режущему моменту алмазные инструменты acurata® 
имеют продолжительную режущую способность.

"Микроскоп доказывает прогресс"

Уже доступна для заказа 
новая модификация 
популярного налобного 
осветителя 3S LED UN-
PLUGGED. Аккумулятор 
крепится непосредственно 
на головном шлеме. 
Впервые пользователю 
предоставлена 100% 
свобода движений.

Специальная фреза для 
мягких протезов

► режет мягко, не оставляет 
следов

► 6 форм
► очень долгий срок службы

Алмазные диски 
для керамики, в т.ч. 

безметалловой и циркона.
► не нарушают структуру 

керамики
► очень тонкие (от 0,1мм)
► Результат лабораторного 

“КРАШ-теста”

Хирургические фрезы:
► острый конусный кончик 

с 2-мя режущими лезвиями 
для щадящей “врезки” в 

кость 
► рабочая часть с 4-мя 
режущими лезвиями 

работает мягко и быстро

от 110,00 грн.

от 160,00 грн.

от 130,00 грн.

e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89

"Разницу ощущают 
и врач и пациент"

Препаровка  уступа 
без нависающего края 

Алмазные зерна с режущей кромкой 
выступают наружу над связывающим 
слоем. Расположенный на оптимальной 
глубине связывающий слой позволяет 
принять большое количество 
шлифовальной субстанции. Каждое 
зерно режет беспрепятственно. 
Это acurata® a-diamant.

Для сравнения другой 
инструмент: Глубокое 
погружение зерен имеет 
следствием низкую абразивную 
продуктивность. Дентин 
засоряет шлифовальную 
поверхность. Трение нагревает 
зуб и угрожает пульпе.

(«Спробували: дуже кльово» — переклад 
з німецької. Переклав з німецької І.Я.)

Terra exclusive



WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

липень 200824

м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua, 
www.dentalmedmarket.kiev.ua

МИКРОЦИД АФ
безальдегидный, высокоэффективный 
спиртосодержащий препарат для бы-
строй дезинфекции медицинского обо-
рудования и инструментов. Быстрое 
высыхание, оптимальная совмести-
мость с материалами. Готовый раствор, 
спрэй и салфетки.

КВИКДЕС
препарат имеет бактерицидные, туберкуло-
цидные, вирулицидные (включая парентери-
альные вирусные гепатиты, СПИД), фунгицид-
ные (в т.ч. грибы рода Candida) cвойства.

ГИГАСЕПТ ИНСТРУ АФ
безальдегидный, комбинированный 
препарат для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки хирургических 
и стоматологических инструментов. 
Исключительная очищающая способ-
ность, хорошая совместимость со всеми 
материалами.

ИНСТРУБОР ДЕС
предстерилизационная очистка и дезин-
фекция изделий медицинского назначения  
одновременно.

Обеспечение безопасности для вас и ваших пациентов
ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  ●  ИМПЛАНТОЛОГИЯ  ●  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Акция!

При покупке 1л дезинфицирующего

концентрата – 1 упаковка салфеток

в подарок

Экономия в 2,5 раза 
при наивысшем качестве!

Ваш выбор !?

Считайте свои деньги!

Лидер продаж в Украине 
– стоматологические 

установки Granum 
от 14 440 грн.

Chiromega 654С 
(DUET)

61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: 8 (057) 714-01-56, 714-01-31
medtech@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Стоматологические установки 
Chiromega (Словакия) 

от 36 200 грн.

7 600
грн.

Производительность – 125 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

5 600
грн.

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

2 990 
грн.

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

3 990
грн.



 

Фирмой «Латус» с начала этого года освоен серийный вы-
пуск LATELUX «системный комплект «стартовый», LATELUX 
Pro «системный комплект «профессиональный» и конденсируе-
мого композита LATELUX MS в модернизованном винтовом 
шприце и новой групповой упаковке комплектов (коробке), анон-
сированных ранее в журнале «Навигатор Стоматологии» за март 
2007 года. 

Одновременно существенно повышены такие характери-
стики материалов, как микротвердость, прочность при осевом и 
диаметральном сжатии (см. таблицу). Усовершенствована шка-
ла оттенков LATELUX: цвета паст стали более насыщенными и 
дифференцированными. 

Произошли также изменения в составе комплектов 
LATELUX Pro: вместо 20% геля Total Etch в комплекты введен 
новый 35%-ный травильный гель на полимерной основе Soft 
Etch. В комплект LATELUX Pro дополнительно добавлены: 2,2 г 
пасты LATELUX flow и 5 г пасты LATELUX MS опаковых оттен-
ков. Увеличилось количество универсальной пасты в шприцах до 
5 г и  6 г. Соответственно общее содержание пасты в комплектах 
изменилось с 36 г (REF 2404) до 50 г (REF 2406) и с 44 г (REF 
2405) до 62 г (REF 2407). Сделаны существенные изменения в 
дизайне упаковки комплектов, а также в ее внешнем виде (см. 
фотографии), упаковка LATELUX Pro стала двухъярусной.

Наименование 
показателя

LATELUX LATELUX

flow

LATELUX MS

Опакер Эмаль Incisal Опакер Эмаль

1. Глубина отверждения,  мм 5,0
(цвет ОА3)

7,0
(цвет А3)

10,4
(цвет I)

8,4
(цвет ОА3)

5,0 
(цветОА3.5)

6,7
(цвет А3)

2. Усадка объемная, % 2,16 2,45 2,61 3,65 1,93

3. Водопоглощение за 7 суток, мкг/мм3 6,8 6,5 6,7 12,7 8,83

4. Микротвердость, кг/мм2 85,9 76,4 60,0 47,1 94,0

5. Прочность при диаметральном сжатии, МПа 58,5 56,7 60,2 65,0 58,0 57,0

6. Прочность при осевом сжатии, МПа 370 387 380 377 380 384

www.medmarket.kh.ua

Магазин «На Гуданова»:
тел./факс: 
(057) 714-31-19, 714-31-27
(розничная торговля)
e-mail:nagudanova@mail.ru

тел./факс: 
(057) 343-67-05, 343-24-95,
e-mail: 
itl1804@online.kharkov.ua
(оптовая торговля)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - СТАНДАРТ ОТ

Несмотря на громкий и вызывающий тезис «В ХХI век без 
съемных протезов» в этом есть доля истины, но это не значит, что 
данный метод является универсальным и может быть предложен 
любому пациенту при разных формах адентии полости рта.

Cегодня любой метод, который можно предложить пациенту для 
замещения дефекта зубного ряда в полости рта, имеет право на суще-
ствование, даже если он может быть применен в редких случаях. 

Частичная потеря зубов является широко встречающейся пато-
логией зубо-челюстной системы и по распространенности уступа-
ет только кариесу зубов. Для замещения дефектов зубных рядов 
(особенно концевых) чаще других методов используют частичные 
пластиночные и бюгельные протезы с механическими фиксатора-
ми различных конструкций. Указанные конструкции оказывают 
значительное побочное действие, в частности, на краевой паро-
донт зубов, служащих опорой для них, а также дискомфорт при 
пользовании протезом и профилактике проведения гигиены. 

Использование мостовидных несъемных протезов позволяет 
полноценно устранить фонетические, эстетические и морфо-
логические нарушения зубочелюстной системы. Поэтому со-
временная практическая стоматология, при концевых дефектах 
зубных рядов отдает приоритеты дентальной имплантации, по-
зволяющих уйти от съемных конструкций зубных протезов к 
несъемным конструкциям, которые более предпочтительны для 
пациента. Современные технологии дентальной имплантации 
предполагают отсроченные сроки протезирования для достиже-
ния остеоинтеграции, а высокая стоимость не позволяет исполь-
зовать искусственные опоры для широких слоев населения.

В то же время сравнительные исследования биомеханики и кли-
нической эффективности несъемных зубных протезов убедительно 
демонстрируют разрушающее действие последних на зубы с пора-
женным связочным аппаратом. В частности, неадекватно воспри-
нимается нормальная по величине и направлению функциональная 
нагрузка, что ведет к возникновению подвижности и последующей 
потере зуба. Поэтому разработка новых конструкций зубных про-
тезов, позволяющих разгружать ткани пародонта, представляют не-
сомненный интерес для практического здравоохранения.

Сегодня все популярнее становится метод протезирования 
на стеклянных опорах ZX-27. Эта уникальная система разрабо-
тана Ласло Немеетом и 19 лет успешно используется в Венгрии. 
А также широко применяется в таких странах, как Словакия, Че-
хия, Польша, Швеция, Австрия, Германия, Австралия, Испания, 
Италия, Украина и Россия. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 
данный метод активно применяется на всей территории России.

 В настоящее время метод защищен мировым охранным знаком, 
имеет международный сертификат качества ISO 9002, европейский 
знак качества CE, регистрационное удостоверение Федеральной 
службы по надзору и социальному развитию России - ФС 2006/1838.

Создание неинвазивной системы искусственных стеклянных 
опор ZX-27, располагаемых на слизистой оболочке, явилось ре-
зультатом долгой кропотливой работы. Исследовались различные 
материалы для создания искусственной опоры, такие, как металл, 
пластмасса, керамика, стеклокерамика и обычное стекло. Экспе-
рименты выявили следующие недостатки этих материалов: не 
идеальное отображение рельефа слизистой на основании ложа 

искусственной опоры; пористость материала, приводящая к вос-
палению из-за отсутствия самоочищения и образования налета; 
недостаточная термоустойчивость при их обработке.

Стеклянная заготовка ZX-27 обладает уникальными специ-
ально заданными свойствами: плавкостью (интервал плавления 
1560–1600 °С); прочностью (при сжатии:120–150 МПа); кислото- и 
щелочеустойчивостью (гидролитический класс); легко обрабатыва-
ется и полируется, благодаря триоксиду бора; не содержит вредных 
веществ таких, как свинец и барий, входящих в состав обычного 
стекла. Благодаря низкому содержанию натрия, стеклянная опора 
не вызывает местного повышения рН среды в полости рта. 

Суть системы стеклянных опор ZX-27 состоит в том, что она 
решает проблему отсутствия в полости рта пациента опорных 
зубов, необходимых для изготовления несъемных протезов и ис-
ключает необходимость дентальной имплантации. 

 Основными показаниями к применению стеклянных опор 
ZX-27 являются: одно- и двусторонний концевые дефекты зуб-
ного ряда, промежуточная дополнительная искусственная опора 
в самой конструкции мостовидного протеза.

     

      

Красным - обозначены собственные опорные зубы пациента.
Зеленым - стеклянные опоры.
Дугой - протяженность мостовидного протеза.

Продолжение в следующем номере

Замещение концевых дефектов зубных рядов несъемными 
конструкциями протезов с опорой на ZX-27

В ХХI ВЕК БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!

Запись на мастер-класс в ООО «Си Ти Кар»:
тел.: 8 057 758-26-78, тел./факс: 8 057 732-34-17
г. Харьков, ул. Б. Хмельницкого, 14-б
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru, www.sitikar.com.ua 

Генеральный представитель в СНГ 
ООО “Поликардент”, г. Москва, www.polikardent.ru

И. Е. ГЛАДКИХ,
главный врач 
клиники «Алента», 
г. Харьков

А. М. СИНАЙСКИЙ,
зубной техник, 
частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

С. В. ТИХОНОВ,
зубной техник, 
частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

Пациент Н., клиника «Алента», доктор Гладких И.Е.

Пациент Н. 
Состояние 
слизистой после 
3-х месяцев под 
опорой ZX-27 в 
области 16-го зуба.

Пациент Н. 
Мостовидный 
протез в области 
16-го зуба на 
модели.

Пациент Н. 
Ситуация в полости
рта до 
протезирования.

Пациент Н. 
Мостовидный 
протез со 
стеклянной опорой 
ZX-27 в области 
16-го зуба.
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J100:

- полностью автоматизированная

- 30 программ

- работает со всеми типами 

термопластических материалов

- отсутствует перерасход материала

- не требует физических усилий

- жидкокристаллический дисплей

- возможность изготовления 2 полных 

съемных протезов одновременно

- проста в обслуживании

АОЗТ «ДЕНТА-3»
г. Киев, ул. Олеговская, 36
тел.: 8 (039) 200-18-72
           8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46
e-mail: denta3@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 

ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ОБУЧЕНИЕ

Информация по телефону: 8 (044) 36-103-46

(San Marino)

D-ТЕС АВ представляет светильник нового поколения DENТА,
который является новой разработкой профессионального  освещения для 
стоматологии с направленным и потолочным светом. Последняя новинка от 
D-TEC – модель Скай Блу – представляет собой оригинальное сочетание 2 ламп 
дневного направленного света (цветовая температура 6500 град. K RA 85) и 1 
голубой с потолочным освещением. Эта сбалансированная композиция дает 
удивительный антистрессовый эффект, который так необходим и стоматологу, 
и пациенту во время стоматологического приема. Высокая интенсивность 
освещения. Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение. 
Оптимальный дневной свет для определения цвета – лампы Т5 дневного света.
Технические характеристики DENТА: 
Материал: прессованный алюминиевый профиль.
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047).
Освещенность: 4000 lux/ 1,2 m.
Цветовая температура: 6500К RА85.
Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет.
Размеры: длина - 1355 мм, ширина - 700 мм, толщина - 55 мм. 
Вес: 11 кг.
Классификация ослепления: ВК00.
Классификация защищенности: IР20.

Общая информация DENТА«D-TEC ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАБОТАТЬ В КАНАЛАХ БЕЗ 

НАПРЯЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ. 

ЭТО ВАЖНО, КОГДА 

ПОЛЬЗУЕШЬСЯ КОНТАКТНЫМИ 

ЛИНЗАМИ – НЕ ПЕРЕСЫХАЕТ 

СЛИЗИСТАЯ ГЛАЗ».
Елена Говорадло

Клиника "Харизма"г.Киев
Специализация – эндодонтия.

 

        

Poldent Co. Ltd
00-175 Warsaw, Poland
al. Jana Pawla II 80, local VI
tel.: +48 (22) 351-76-50
      +48 (22) 827-29-99
fax: +48 (22) 827-99-18
e-mail: poldent@poldent.pl
www.poldent.pl
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HK-2EW-35 HK-3EW-45

K828FA

К828-1

Скалер
Woodpecker

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Потребляемая мощность: 
220 В,  50Гц/60Гц, 150 мА
Мощность основного элемента: 
24 В,  50Гц/60Гц, 1 .3 А
Выходная мощность:  3-20 Вт
Частота:  28 + 3 кГц
Давление воды: 0,01 – 0,5 MПа
Размеры: 175мм х 120мм х 65мм
Скалер подключается автономно 

Возможен заказ установки 
с верхней подачей инструментов

НАДЕЖНАЯ СЕРВИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

С п е ц и ф и к а ц и я :
1. Разрешение:  680,000pixels 
2. Сенсор: 1/4 CCD 
3. Освещение: 6 LED
4. Питание: 110-220V;  50-60HZ 
5. Продукция: 5V 2A 
6. Регулирование: Автоматический 
7. Функция заморозки изображения
*Возможность подключения к монитору или 
компьютеру.

Камера интраоральная 
WS-621

«Пошук персоналу»

«Обладнання б/в»

«Ділові контакти»

Клініці "Стоматологія на Щербакова" потрібен лікар з досвідом на 
постійну роботу. Також потрібен технік на недорогу кераміку 25 у.е. 
Тел. 8 (050) 351-13-67 Ірина 

Стоматологічна клініка в центрі Києва (м. Либідська) запрошує на 
вигідних умовах кваліфікованого лікаря-стоматолога
Тел.: 8 (044) 529-37-94, 8 (067) 502-29-92

В приватну стоматологічну клініку в м. Ужгороді приймемо на роботу 
стоматолога-ортопеда, який володіє сучасними технологіями
Тел.: 8 (0312) 61-42-90, 8 (050) 172-93-56, 
е-mail:simstom@mail.uzhgorod.ua

В стоматологічний кабінет у м. Києві потрібен лікар-стоматолог на 
загальний прийом 
Тел. 8 (067) 950-97-45

Стоматологічна клініка в центрі Києва запрошує на вигідних умовах 
кваліфікованого лікаря-стоматолога-терапевта  
Тел.: 8 (050) 809-00-99, 8 (050) 915-50-04

Потрібні лікар-стоматолог-терапевт і асистент стоматолога, 
можливо інтерни
Тел.: 8 (044) 253-30-36, 466-89-79, 8 (067) 466-89-79
e-mail: zap0410@zeos.net

Фірмі потрібен асистент менеджера або менеджер з продажу 
стоматологічних матеріалів. З/п – після співбесіди
Тел.: 8 (044) 249-38-45, 249-38-95

Фірмі "Дентстал" потрібен майстер з настроювання 
та підключення установок 
Тел. 8 (096) 565-83-42, 
e-mail: dentstal@ukr.net

Потрібен менеджер фірмі «Дентстал» 
Тел. 8 (096) 565-83-42 e-mail: dentstal@ukr.net

Фірмі потрібен менеджер роздрібної торгівлі стоматологічними 
матеріалами в м. Києві (торгова марка – Costa) 
Тел. 8 (044) 331-50-36, 234-17-53

Продам рентген-апарат Oralix-70. Ціна: 4700 грн.
Тел. 8 (039) 200-18-72

Продам стоматологічні установки Artus (2 шт.), в комплекті фіброоптика; 
комплект відсмоктувача, 2 компресори DK-50, Rtg-Planmeca, автоклав, 
сухожар Saratoga 
Тел.: 8 (050) 331-67-96, 8 (044) 231-67-96

Продам: тримери «вологі», виробництва Китай, Німеччина; бормашини 
NSK “Ultimate-500”, колінний і педальний привід; фотополімерну лампу 
Ivoclar;  печі для випалу кераміки Programat, Vita, інші; інше зуботехнічне 
обладнанняТел.: 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14

Продам тример MT-Plast, піндекс TOP-Spin, піскоструминний апарат 
Basic Master (Renfert)Тел. 8 (067) 725-08-40 Володимир

Продаю печі для кераміки б/в у хорошому стані, виробництва Degussa 
Dental Cergo press (для пресування та запікання кераміки), вартість - 
3000 євро; Cergo compact (для запікання кераміки), вартість – 4000 у.о. 
Контактна особа – Ігор, тел. 8 (044) 493-36-23, моб. 8 (067) 442-20-43 

Клініка в м. Києві у зв’язку з заміною парку обладнання продає 
стоматологічні установки Gnatus, в роботі – з серпня 2005 р. 
Сухожарова шафа – в подарунок. Фото на сайті: www.sana.kiev.ua
Деталі за телефоном: 8 (066) 706-95-45, 8 (050) 654-19-10 

Продається б/в установка «KAVO-ЮНІК», випуск 2005 року. 
Експлуатація 2,5 роки. 3 виходи, пневмо «Борден» повітряний 
мікромотор «KAVO»; швидкознімне з’єднання «KAVO» + 2 наконечника 
турбінних. Вартість 3 000 у.о. 
Тел.: 8-294-4-60-25, 332-99-27, 8 -050-386-76-81, 8-294-6-09-15

Продається стоматологічна установка Diplomat Adept 130 з кріслом для 
пацієнта, стільчиками лікаря та асистента в чудовому стані. 
Вартість 3600 євро. Можливий торг. 
Тел. 8 (050) 395-40-02 Ольга

Послуги ливарної лабораторії (м. Київ, метро Осокорки)
Тел. 8 (098) 443-58-29 Роман

Продається діюча стоматологічна клініка. Площа 60 кв.м. 
2 повністю обладнаних робочих місця. Ліцензія – «ортопедія», 
«терапія» на 5 років. Ціна договірна. 
Тел.: 8 (044) 253-30-36, 466-89-79, 8 (067) 466-89-79
e-mail: zap0410@zeos.net

Продається в м.Києві, Березняки, діюча стоматологічна клініка на 
3 робочих місця, повністю обладнана (рентген, автоклав), 95 кв.м, 
нежитловий фонд, окремий вхід, готовий бізнес
Тел.: 8 (050) 469-50-37, (044) 294-17-09  e-mail: treel@meta.ua

Фірмі в м. Києві на постійну роботу потрібен менеджер з продажу 
стоматологічних матеріалів Тел. 8 (067) 679-28-43

Потрібні спеціалісти з металокераміки та знімного протезування, 
асистенти лікаря-стоматолога, лікарі-стоматологи, адміністратори 
Тел.: 8 (044) 440-73-43, 501-92-78

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельних і вакуумних печей, технічних моторів 
та іншого лабораторного обладнання.
Тел. 8 (050) 170-04-35, 
e-mail: badman2003@ukr.net
ПП Малієнко Анатолій Миколайович, м.Київ 

Ремонт турбінних наконечників виробництва "W&H", "KaVo", 
"NSK", "Sirona" та інших. Зручні ціни, реальна американська 
якість. Доставка по Києву - безкоштовно. 
Подробиці на сайті: www.eddental.h.com.ua 
або за тел. 8 (044) 223-44-98

Сервісне обслуговування стоматологічних клінік, ремонт 
стоматологічного обладнання (установки, рентгенапарати, 
наконечники та ін.).
15-річний досвід роботи. 
УКРМЕД дентал. 
Тел: (044) 458-31-56 

Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів 
виробництва фірми «W&H» (Австрія).
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: (044) 285-70-74, 8 (050) 410-76-98 

Адреса редакції: Україна, 02095, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, тел./факс: 8 (044) 573-97-14, 573-97-73
e-mail: 2008@navistom.com.ua, navistom@ukr.net
Наклад: 7000 прим. Друк: ТОВ “Новий друк” м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 03.07.2008р.

Журнал «Навігатор стоматології» видається з 14 лютого 2005 р. 
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р.
Виходить щомісячно. Розповсюджується по всій території України.
Відповідальність за зміст рекламної інформації несе рекламодавець
Засновник: Крижановський Олексій. Відповідальний за випуск: Бондарчук Наталія.
Дизайн та верстка: Ковальчук Юрій.

«СТОМАТОЛОГ-Ж»
тел./факс: +38 (044) 531-98-90 (91)

e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

4460 €

4960 €CHIRADENT
Praktik

В елітний стоматологічний центр на Троєщині, 
що працює понад 14 років, потрібен: 

стоматолог-терапевт; 
асистент стоматолога. 

Заробітна плата – висока. 
Тел.: 8 (044) 534-31-21, 8 (067) 549-59-59
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