
WWW.ZOOBLE.COM.UA044-573-97-73

(099) 104-58-39
www.frezcentr.com.ua

 Оптимальна ціна
 Висока якість
 Система знижок
 Працюємо в суботу

ФРЕЗЕРНИЙ  ЦЕНТР

АКЦІЯ

 з  абатментами

МАЛИЙ  
ХІРУРГІЧНИЙ  НАБІР

10 ІМПЛАНТАТІВ
Classic 

690 €
+38 (067) 419-28-10
w w w . g r e e n i m p l a n t . s y s t e m s

(093) 808-34-79

 Власний фрезерний центр
 Новітні технології
 Сучасні матеріали
 Оптимальні строки
 Висока якість

ВСІ ВИДИ ЗУБОТЕХНІЧНИХ РОБІТ  
ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ

Готель «Хрещатик»  |  Гранд Холл

Д-р Джозеф Чукрун

Поглиблений курс  
з техніки PRF  

з використанням нових 
методів регенерації тканин 
стовбуровими клітинами  

та факторами росту

РЕЄСТРАЦІЯ:

(050) 417-17-00  
(067) 240-32-15www.vashepravo.com.ua

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф. 706
(044) 33 111 20, (096) 09 764 75, (095) 83 148 86

ДОВІРЯЙТЕ  
ПРОФЕСІОНАЛАМ!

Оформлення документів  
та отримання ліцензії  
на медичну практику

Компанію відмічено Нагородою  
«За вагомий внесок у розвиток держави»

044-498-28-51, 093-930-44-55  www.dentek.com.ua

2 5  л и с то п а д а
м .  К и ї в

готель Ramada Encore  ІМПЛАНТОЛОГІЯ       ПАРОДОНТОЛОГІЯ          ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Кращий лектор Європи!

РЕЄС ТРАЦІЯ за телефонами:

с. 26

Спеціальні  ціни  на  заготовки
з оригінальними конічними та 
шестигранними платформами 
для фрезерування абатментів 
стандарту Preface – Medentika ®  www.alpha-bio.net

10/2017



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

КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

  SIRONA INTEGO

Качество, на которое  
                можно положиться

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

Супер скидка 

до 50%

MADE
IN
GERMANY

Willmann & Pein GmbH
VISION POLISHING POWDER ®
Vision Polishing Powder ® является профилактическим 
порошком, подходит для использования со всеми 
традиционными устройствами для распыления порошка.

Средний размер частиц 65 мкм 
Для удаления наддесневых 
отложений и пигментированного 
налета, в том числе «налета 
курильщика»

W P 4 9 1 3

W P 4 9 1 4

W P 4 9 3 3

Vision Polishing Powder  
500 г, ежевика

Vision Polishing Powder 
500 г, мята

Vision Polishing Powder  
500 г,  лимон

Природные реставрации?  
 Легко!

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит,  
состоящий из частиц субмикронного размера. 
Charisma Smart создан на основе матрицы BIS-GMA и содержит  
приблизительно 59% наполнителя по объему с частицами  
размером 0,005 – 10 мкм:  
• барий-алюмо-фторидное стекло
• высокодисперсный диоксид кремния 
ПОКАЗАНИЯ:
• Прямая реставрация полостей I – V классов (по Г. В. Блэку)
• Коррекция формы зуба  
   (т. е. диастема, врожденные дефекты зубов и т. п.) 
• Шинирование зубов, ослабленных травмой или периодонтитом 
• Реставрация молочных зубов 
• Ремонт керамики, композитов (в сочетании с соответствующей  
   системой адгезии)

Charisma® Smart

Piezon® 250

Piezon® Master 600

               Piezon® 
  Master Surgery

Эксклюзивный  
представитель в Украине –
КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»



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

www.unident.com.ua

Гарантийная и постгарантийная сервисная 
поддержка, а также обучение персонала

АКЦИЯ

Качественная, точная  
диагностика – залог успешного 
протезирования зубов!

*Оплата в грн по курсу на день расчета

Наследуя традиции всемирно известного завода Trophy  
и компании Kodak, производственные мощности компании 
Carestream Dental и сегодня поставляют интраоральные 
рентгены и радиовизиографы экспертного класса.

CS
 2

10
0 Высокочастотный 

рентген-аппарат,  
не имеющий аналогов 
по радиационной 
безопасности 300 кГц

 z Электропитание: 230-240 В

 z Генератор:  
Сверхвысокочастотный DC (300 кГц)

 z Напряжение: 60 кВ

 z Ток генератора: 7 мА

 z Фокальное пятно: 
 0,7 мм по стандарту IEC

 z Расстояние от фокального пятна 
до поверхности кожи: 200 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1900*  



76 76

• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

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

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

Safe + Mask

Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, zooble@zooble.com.ua, fb.com/zooble.com.ua Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 19.10.2017.

3SHAPE TRIOS 3: інтраоральні 
та лабораторні сканери  

(удосконалені версії) для стоматолога 
та зубного техніка. Львів.

(098) 351-49-05
(067) 592-32-68

632 042 грн

Апарат для пакування. Потужність 100 Вт.  
Вага 7 кг. Ширина стрічки упаковки 28 cм. Габарити 

(ШхВхГ): 445х205х325 мм. Одеса. 6420 грн.

(097) 211-68-44, (048) 794-12-31

Продам стоматологічний світильник 
(Китай). Новий, в упаковці. Миколаїв. 
Ціна: 2200 грн.

095-552-33-13, 066-604-45-09

Акція! Візіограф Fona Elite (Schick, США) 
26 п/ліній, область 20х30 мм, знімний 
кабель. Гарантія 3 роки. Програма до  
10 ПК. Київ. Ціна: 71 123 грн.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Оригінальні файли з памяттю форми 
SOCO SC і SOCO SC PRO від офіційного 
представника SOCO в Україні. Київ. 
soco-kiev.prom.ua Ціна: 360 грн. 

063-079-86-79

Дентальний ренген Fona X70 (Італія). 
Фокальне вікно 0,8 мм. Сумісний з 
усіма візіографами. Монтаж, доставка 
безкоштовно! Київ. Ціна: 52 157 грн.

097-579-25-06, 050-659-23-03

NSK S-max SG20 кутовий понижуючий 
мікромоторний наконечник для імп-
лантації (редукція 20:1). Тернопіль.
Ціна: 3 050 грн.

098-804-00-23

KAVO SMART турбіна стоматологічна з 
вбудованим генератором і підсвіткою 
LED. Роз'єм М4. Керамічні підшипники. 
Тернопіль. Ціна: 1350 грн.

098-804-00-23

 Нове стоматологам

Уповноважений представник стоматологічних установок  
CHIRANA (Словаччина) в Україні ПП «СТОМАТСЕРВІС-УЖ»

(0312) 67-10-05, (050) 372-51-21 
м. Ужгород, вул. Швабська, 70

Chirana Smile Mini 04 
+ мікромотор СН660

(без світла)

Chirana Cheese Easy

Акційні пропозиції до 31 жовтня 2017

ПРОДАЖ, ГАРАНТІЙНЕ ТА  
ПОСТГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

www.stomatservis.com.ua /stomatserviceuzh

7555 €

5842 €

 Нове стоматологам

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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(063) 012-94-70,  (067) 596-84-92
w w w . s m e d . c o m . u a

MX-PLUS  
(Южная Корея)

EzSensor 
(Южная Корея)

=4500 $

АКЦИЯ

044 585-87-89
096 664-80-71

Компания «Дентстал Н» 
г. Киев, пр-т Григоренко, 39-Б, офис 10
dentstal@ukr.net          www.dentstal.com

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Гарантия 2 года

1800* $

1700* $

*О
пл

ат
а 

в 
гр

и
вн

ах
 п

о 
ку

р
су

Продається автоклав ГК-20 у відмінному та 
справному робочому стані, 2012 р.в. Майже НЕ 

ПРАЦЮВАВ (резервне зберігання)! Київ. 15 000 грн.

(050) 412-34-00

Продаю Zoom лампу. Пройшла всього 20 циклів 
відбілювання, без дефектів, наявний безлімітний 

чіп. Наявні всі документи. Київ. 16 050 грн.

(098) 654-17-78

Продається стоматологічна установка Siger 
б/у (2 шт, одна з дефектом, інше без) та крісло в 

подарунок! Вінниця. 15 858 грн

(067) 730-60-61

 Б/В стоматологам

Реставрована установка Ritter, 2000 р.в. 
М/м на турбінному рукаві зі світлом, скалер, 
пустер. Опції: слинотяг, 2 рукави, пилосос. 
Торг! Івано-Франківськ. Ціна: 25 900 грн.

097-774-43-29

Продається стоматологічна установка 
GRANUM TS5830 в хорошому робочо-
му стані. Київ. Ціна: 39 720 грн.

093-850-86-21

Продам б/в рентген-апарат Gendex 
Oralix. Львів. Ціна: 17 385 грн.

067-782-69-99, 098-017-37-77

Фартук стоматологічний рентгеноза-
хисний. www.med-birga.com.ua. Київ. 
Ціна: 2359 грн.

093-515-91-91

 Нове стоматологам

Інноваційна система для 
відбілювання зубів Amazing White 

Universal Extra 37% на 4-х пацієнтів. 
Безболісно. Швидко. Дніпро.

(098) 878-96-46 
(050) 964-19-76

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Стомат. кабінет в оренду (центр Києва). 
Установка Diplomat, стан відмінний. 
Рентген: ОПГ, КТ3D. 2 хв від м. «Палац 
Україна». Ціна за зміну: 780 грн.

067-401-36-04

Здам в оренду обладнаний кабінет в 
новій клініці по вул. Жилянській, 74.  
Є все для повноцінної роботи.  
Деталі за телефоном. Київ.

067-110-40-50, 098-500-72-72

Здам в оренду нове крісло Siger в 
працюючій стоматологічній клініці. Три 
окремих кабінети. Рентген, ліцензія. 
Одеса. Ціна: 4000 грн.

050-392-39-61

Ми  допоможемо  уникнути складнощів та позбавимо  
від зайвих проблем з представниками бюрократичної системи!

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ
 . Консультування та практична допомога в отриманні ліцензії на медичну 

практику та акредитації закладів охорони здоров'я.

 . Супровід від початкових етапів (вибір приміщення, укладання договору 
оренди, облаштування медичних кабінетів, тощо) до проведення  
експертизи та отримання позитивного висновку на об’єкт експертизи.

 . Переоформлення ліцензії у зв’язку зі змінами адреси, назви, площі,  
розширенням/скороченням видів діяльності та ін.

 . Розробка положень, структури та штатного розпису закладів охорони здоров’я.

 . Розробка індивідуальних локальних протоколів лікування, маршрутів пацієнтів.

 . Консультації з ведення обліково-статистичних звітних форм в закладі 
охорони здоров’я.

 . Підготовка закладів охорони здоров’я до планових та позапланових 
перевірок органом ліцензування.

 . Спеціалізовані проекти клінік (розрахунок захисту на рентгенобладнaння, 
необхідна документація).

 . Підготовка закладів до проведення державної акредитації.

 . Правові аспекти відповідальності закладу охорони здоров’я  
при наданні медичних послуг.

З питань співпраці та детальна інформація: 

+38 (095) 805-40-05, +38 (096) 326-83-68,  www.mba.org.ua
Контактна особа:  Сидоренко Оксана Вікторівна

ПОСЛУГИ, ЯКІ МИ 
НАДАЄМО:

CAD/CAM центр «Sтахановец» шукає 
зубного техніка віком 20-28 років  
з досвідом висадки металевих або  
не металевих конструкцій. Київ.

098-928-93-41, 050-549-40-39

 Вакансії зт. лабораторій

Продається стоматологічний кабінет,  
р-н Солом`янської площі у Києві.  

Приміщення в оренді. 160 500 грн.

(095) 723-21-68

Здам стомат. клініку з окремим входом, зоною 
очікування, санузлом. 21 або 36 кв.м, але тоді 
вартість інша. Київ, лівий берег. 21 400 грн.

(044) 338-67-98
 Продам клініку/кабінет

 Здам клініку/кабінет

Каркас, анатомічні коронки, вкладки, 
індивідуальні абатменти з діоксиду 

цирконію. Житомир.

(063) 019-03-33
(067) 277-13-14

400 грн

Фрезерний центр: SLM в Ізраїлі - 10 років (роботи 
будь-якої складності), в Києві - фрезерування з 

діоксиду цирконію, інд. абатменти, РММА. 430 грн.

(044) 228-32-50, (099) 187-33-91

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці 
стоматологів та стоматологічні кабінети.  

Також працюємо через «Нову Пошту». Київ. 

(097) 225-21-04

 Зуботехнічні лабораторії

СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПМП «ВІДАР»  
м. Вінниця, Сабарівське шосе, 4А

(0432) 68-06-68
(067) 83-74-056

В І Д В І Т Ч И З Н Я Н О ГО 
В И РО Б Н И КА

Бактерицидний безозоновий 
фотокаталістичний 
обеззаражувач «АЕРОСЕПТИК»

УФ-бокс для зберігання стерильного 
інструменту «АСЕПТИК»

Сухожарові шафи  
від ГП-20 до ГП-120

Автоклави медичні ГК-20

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.uaТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Виготовлення М/К конструкцій.  
З/т лабораторія «ЕФЕКТ»  

(Київ, метро «Шулявська»).
Кур'єр по місту, відправка у регіони.

(093) 880-73-99

400 грн

1,5 х 1,5 х 0,1 см³  -   грн900 

2,5  х 2,5 х 0,1 см³  -   грн1 600 

3,0 х 4,0 х 0,1 см³  -   грн2 700 

ОСТЕОПЛАСТ
ксенопластический материал

Цены - ОГОНЬ!

А
л
л
о
ко

ст
ь

К
се
н
о
ко

ст
ь

ОСТЕОПЛАСТ К

Мембрана коллагеновая

www.megamed.prom.ua

çàêàçû on-line

0,5 см³  -   грн450 

1,0 см³  -   грн700 

2,0 см³  -   грн900 

0,5 мл  - грн 1 300  

1,0 мл  - грн  2 000  

5,0 мл  - грн  3 600  

Порошок минерализованный  

спонгиозный

Мембрана из твёрдой мозговой оболочки

2 х 3 см  - грн 2 500  

3 х 3 см  - грн 3 000  

2 х 2 см  -  грн2 000  

Качест
во - БОМБА!

ООО “ЛитХромБулат”   г. Киев, пр. Победы 61/2 
 тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32   |   lhbmag@ukr.net  |  WWW.LHBDENT.COM.UA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

Дарим сертификат на 100 грн  
при покупке от 1000 грн  

в нашем магазине

ООО «ЛИТХРОМБУЛАТ»LHBDENT.COM.UA

С Е Р Т И Ф И К А ТГР
Н

НА  АКРИЛОВЫЕ  ЗУБЫ 0001Н3
Нейлон от оттиска  1250 грн

Все виды зуботехнических работ, 
быстро и качественно
в нашей лаборатории

 Зуботехнічні лабораторії

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці 
лікарів-стоматологів. Виготовлення всіх видів 

протезування. Київ.

(073) 158-63-71
Качественные услуги 
зуботехнической 
лаборатории!

Коронка М/К

Коронка на  
оксиде циркония 

Бюгельное съемное 
протезирование

+38 (068) 931-82-86
+38 (073) 045-35-34

Работаем со всеми регионами

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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Термопневмопрес автоматичний для 
виготовлення всіх видів термопластів. 
Гарантія. Оперативне сервісне обслу-
говування. Херсон. Ціна: 22 500 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

Ремонт, сервісне обслуговування 
турбінних, механічних наконечників. 
Робота 80 грн + 1 підшипник 60 грн. 
Київ. www.dent.10ki.biz.

096-630-46-69

ТЕРМОДЕНТ ПЕЧІ! Нові та б/в. 
Продаж, обмін, знижки та 

подарунки. Всі модифікації! Київ.

(093) 428-39-40 
(050) 471-16-63

від 42 000 грн

www.dentabutic.com.ua

Компания "MARORESKU"
Киев, пр-т Победы, 67,
корпус В, офис 417 (м. "Нивки")

Dokatech-1V 
Воскотопка аналоговая 

Dokatech-2V 
Воскотопка цифровая 

Dokatech-3TT (Тандем) 
Воскотопка + электрошпатель 

Dokatech-1SP 
Электрошпатель аналоговый 

Dokatech-4ST 
Электрошпатель цифровой 

Трегер керамический  
сотовый с металлокерамичес-
кими штифтами (10 шт.)

Трегер сотовый + штифты 
из высокотемпературной стали

Головки для промежуточной 
и финишной обработки  
нейлонов

Ø 80 мм, 65 мм, 55 мм

(044) 233-07-20
(063) 233-07-20

(067) 465-17-37
(050) 833-22-87

Воскотопки и электрошпатели, 
трегеры сотовые, головки для 

обработки нейлона
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1420 грн

1990 грн

1360 грн

1670 грн

350 грн

250 грн

от 40 грн

1060 грн

 Сервіс/Ремонт  cт.

Перший практичний курс для медич-
них підприємців. Тільки практика. 
Участь очна і онлайн. Реєстрація: 
medstartup.com.ua Ціна: 7900 грн.

099-600-24-70, 044-360-28-23

 Навчання для стоматологів

Ремонт, перетяжка, виготовлення 
основи сидушки замість потрісканого 
пластику напротязі 6 годин. Київ.  
rem-stomat.com.ua. Ціна: 1950 грн.

097-275-47-22, 063-865-04-68

Професійна заточка стоматологічного 
інструменту: елеватори, распатори, 
ножі, ножиці, кусачки, кюрети, 
скелери, фрези. Київ.

068-380-76-46, 066-742-76-46

Гільзи, капсули для інжекції 
термопластичними матеріалами, d=25 мм 

без заглушки. Миколаїв. 10 грн.

(093) 602-73-99

 Нове зубним технікам  Нове зубним технікам Нове зубним технікам

Ацетал Kolon Plastics, Корея. Матеріал 
для термоінжекції. Колір Vita A2; А3; 
інші на замовлення. Мін. фасування  
1 кг. Київ. Ціна: 2675 грн.

063-987-14-32, 068-969-45-75

Продам новый термопрес Ortho-Star 
(Америка) для виготовлення нейлоно-
вих протезів. Повний автомат! Безко-
штовна доставка. Київ. Ціна: 64 200 грн.

097-063-31-13

Продаю набір кераміки inLine. Ціна за грам - 35% 
від прайсу магазину. Б/в. Всі кольори, ефекти.  

Є органайзер на 3 ящики. Нікополь.. 17 385 грн.

(067) 409-10-29

 Б/В зубним технікам

Продам піч для пресування та випалу 
кераміки IVOCLAR EP600 з новою 
спіраллю.Чернівці. Ціна: 70 000 грн.

097-114-74-94

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.uaТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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В клініку сучасної стоматології потрібні 
лікарі-стоматологи (зарплата 40-50%).  

Київ, ст. метро «Дарниця».

(067) 260-00-92

Продам піч для кераміки IVOCLAR 
PROGRAMAT P95. Відмінний стан, з ва-
куумною помпою VP3 EASY. Чернівці.
Ціна: 37 000 грн.

097-114-74-94

Продаю індукційну ливарню GALLONI 
FUSUS NG у відмінному стані. 
Автономне охолодження з бачком і 
насосом. Чернівці. Ціна: 55 000 грн.

097-114-74-94

(097) 650-55-56,  (093) 842-27-25
(096) 289-88-90,  (095) 326-67-17

www.DentLux.com.ua

40 грн

10 грн

Стоматологические наконечники

ФАЙЛЫ

БОРЫ

от 650 грн

- Качество и цена  
  производителя
- Обслуживание,  
  гарантия, ремонт

(067) 596-84-92,  (099) 667-31-16
w w w . s m e d . c o m . u a

MC 4000-A
Операционное кресло, 
раскладное, электропривод 
управляется с пульта, 
вращается вокруг оси Беспроводная 

видеосистема  
для синус-лифтинга 
с монитором и 
оптикой

5500 $

7750 $

(Южная Корея)

 Вакансії стомат. клінік

Стоматолог вищої категорії, стаж 16 років. 
Запрошую Вас скористатися якісними і 
доступними послугами. Київ. 250 грн.

(050) 209-30-75

Перетяжка, ремонт стоматологічних крісел  
та стільців італійським шкірозамінником 

Tehnodent за 6 годин! Київ. 2 000 грн.

(097) 275-47-22, (063) 865-04-68

 Б/В зубним технікам

 Резюме стоматологів

ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua
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25 ноября 2017 
Киев, отель Ramada Encore

Лек тор: Борис Фрид зон (Израиль) 
Зубной техник с 1989 года. Мастер-зубной техник  

с 2000 г (колледж «Хадасса», Иерусалим). Пост дипломная 
специализация: ортопедическая реабилитация на имплан-
татах, челюстно-лицевое протезирование (онкология, 
травматология), дентальное материаловедение, управ-
ление и администрирование медицинских учреждений 
(Университет Бар-Илан, 1997). Ассоциации зубных техни-
ков Израиля с 1992 г. Действительный член ассоциаций 
ITI.  Преподаватель-инструктор студентов-стоматологов 
и зубных техников. Работа в области нано-технологий. 
Исследования в области коррозии дентальных сплавов. 
Исследования в области биомеханики. Сертифициро-
ванный инструктор BPS Group Ivoclar ICDE Liechtenstein.  
Имеет частную практику – Тель-Авив, Израиль.

«Неограниченные возможнос ти виртуального 
планирования и протезирования. Уникальный 

ассортимент ортопедических элементов»

Регистрация по телефонам: 

044-498-28-51,  093-930-44-55
www.dentek.com.ua    |    dentek@i.ua

 . Цифровая линейка ортопедических  элементов

 . Уникальность мульти сканирующих маркеров

 . Эргономика хирургических наборов для навигационной хирургии

 . Титановые платформы  со смещением оси для реставраций  
во фронтальном отделе

 . Стандартные заготовки для изготовления индивидуальных  
абатментов CAD/CAM технологией

В лекции будут освещены следующие аспекты:

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

«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?



ТОП-оголошення публікуємо як вище звичайних на жовтому фоні, так 
і на білому фоні поруч зі звичайними, також в журналі Стоматологічні 
Оголошення і Facebook, а ще, щотижня ТОПам безкоштовно і автоматично 
оновлюємо дату публікації і піднімаємо вгору. 

Звичайні оголошення публікуємо нижче ТОПів на білому фоні.  
Раз на 7 днів їх можна безкоштовно піднімати вгору і тим самим  
оновлювати дату, підтверджуючи актуальність пропозиції.

044-573-97-73    067-460-86-78

ТОП
оголошення

Звичайне 
оголошення

Оголошення на Сайті

Оголошення в ТОП на жовтому фоні

Оголошення в Журналі

Оголошення в Facebook

Щотижня автоматично вгору 

Шановні автори оголошень! 
Розмістивши свою пропозицію на сайті Zooble.com.ua, 
ви можете самостійно замовити ТОП і публікацію оголошення  
в нашому журналі

Переваги ТОП-оголошень

Ціна ТОП-оголошення залежить від розміру публікації в журналі

Оплату приймаємо:

350 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/8 А5 (64 мм х 48 мм)

(000) 111-22-33, (000) 333-22-11

200 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/16 А5 (64 мм х 22 мм)

000-111-22-33, 000-333-22-11

650 грн

ТОП + оголошення в журналі
1/4 А5 (64 мм х 96 мм)

(000) 111-22-33
(000) 333-22-11

zooble@zooble.com.ua fb.com/zooble.com.ua



Компанія Zhermack пропонує систему для отримання відбитків, що гарантує точний  
результат та простоту використання. Завдяки поєднанню змішувача Modulmix з лінійкою 
А-силіконів Elit HD+ Ви отримуєте неперевершені результати:

  чудова текучість: висока гідрофільність в поєднанні з нанотехнологіями забезпечує 
постійну якість відтворення навіть дуже дрібних деталей

  економія часу: завдяки високій швидкості витискання матеріалу і швидкому  
заповненню відбиткової ложки

  мінімальні втрати матеріалу: завдяки запатентованим динамічно-статичним 
змішувальним насадкам 

Офіційні дистриб'ютори

www.premier-dental.com.ua www.kristall-odessa.com info@zhermack.com | en.zhermack.com



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

1100 $

455 $

УЛЬТРАЗВУКОВІ  СКАЛЕРИ

Товар сертифіковано в Україні

NP COMPACT

NP PRO

190 $

170 $

E2+/S2+

E2/S2

315 $E5

 NP COMPACT періо-, ендофункція  
та скайлінг  2 наконечники з LED-підсвіткою  
 комплект титанових насадок у металевому боксі:  
PP1 – 2 шт., PPL – 3 шт., PPR – 3 шт.  металеві насадки 
G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.  ендо насадки Е1 – 1 шт.,  
Е9 – 1 шт.  кругла педаль  ємність для розчину – 600 мл 
можливість підключення до зовнішнього джерела води

 NP PRO періофункція та скайлінг  
 1 наконечник з LED-підсвіткою  комплект 
титанових насадок у металевому боксі: PP1 – 1 шт., 
PPL – 1 шт., PPR – 1 шт.  металеві насадки  
G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.   ключ  кругла педаль  
 ємність для розчину – 600 мл.

 E5 періо-, ендофункції та скайлінг  комплект 
насадок у металевому боксі: G1, G2, G4, P1, P3, P3D, 
E1, E3  наконечник з LED-підсвіткою   автономна 
ємність для розчину – 600 мл.

 E2/S2 періофункції та скайлінг  комплект 
насадок у металевому боксі: G1 – 2 шт., G2, G4, P1, Е1  
 наконечник з LED-підсвіткою

 E2+/S2+ періо-, ендофункції та скайлінг  
 комплект насадок у металевому боксі: SG1 – 2 шт., 
SG2, SG4, SP1  наконечник з LED-підсвіткою Ціни індикативні станом на 19.10. і дійсні до 15.11.2017. Оплата у гривнях.

Новітні періодонтальні центри SIGER. 
Безболісне лікування завдяки новітнім технологіям. 
Еліптична вібраційна траекторія руху насадок роз-
сіює ударну силу між насадкою та зубом, реалі-
зуючи на всі 360° скейлінг та поліровку. Амплітуда 
насадки дуже мала, в середньому 20-60 мкм, що 
приблизно 1/3 діаметру волоса людини. Насадки з 
медичного титану мають низьку жорсткість та більшу 
еластичність, що є більш комфортними для пацієнта. 

Профессійний наконечник PL200 з LED підсвіткою 
у металевому корпусі, що автоклавується, насадки 
типу EMS. Автоматична, комфортна для використан-
ня система подачі розчину без шлангів. Наявність 
своєї прозорої ємності для рідини 600 мл зі зруч-
ною шкалою вимірювання (NP COMPACT, NP PRO). 
Матеріали, із яких вироблено пристрій, дозволяють 
використовувати медичні розчини, такі як Hydrogen 
perioxide, Sodium hypochloride, Chlorhexidinе та інші.  
Скалери E – EMS типу, скалери S – SATELEC типу.

Комплектації:

ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний дистриб’ютор в Україні

www.alpha-bio.net
E-mail: dentinfo@ukr.net

Україна, 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 46 а

Тел./факс: (044) 259-79-89 
                    (099) 628-28-31



Регистрация по телефонам: 

044-498-28-51,  093-930-44-55
www.dentek.com.ua    |    dentek@i.ua

25 ноября 2017     Киев, отель Ramada Encore

Лек тор: Хуан Ариас Ромеро (Испания) 
Выпускник стоматологического факультета Мадридского уни-

верситета Комплутенсе. С 2009 по 2015 год – директор программы 
последипломного образования по пародонтологии в Европейском 
университете Мадрида. С 2010 по 2012 год – координатор про-
грамм по пародонтологии (базовый уровень и углубленный) в Ев-
ропейском университете Мадрида. С 2005 по 2009 год – старший 
преподаватель на программах последипломного образования 
по эстетической стоматологии и по имплантологии (углубленный 
курс) Европейского университета Мадрида. 

Член ряда испанских научных организаций, таких как: Испан-
ская ассоциация протезирования в стоматологии (SEPES), Ис-
панская ассоциация пародонтологии и остеоинтеграции (SEPA), 
Испанская имплантологическая ассоциация (SEI). Опубликовал  
множество научных  статей. Автор главы «Осложнения, связанные с 
пересадкой трансплантатов мягких тканей в имплантологии» в кни-
ге «Осложнения в имплантологии» (издательство Ripano). Владелец  
и ведущий специалист одной из престижных клиник в Мадриде.

Мукогингивальные методики, направленные на увеличение объема мягких 
тканей вокруг имплантатов, различные возможности использования временных 
конструкций с целью восстановления или поддержания профиля прорезывания 
в эстетической области.

Различные методики трансплантации твердых тканей с использованием 
резорбируемых  и нерезорбируемых мембран, а также увеличение объема и 
количества тканей в периимплантатном участке.

«Мягкотканные трансплантаты для создания контура 
прорезывания на временных реставрациях»

«Мультидисциплинарный подход в случаях  
с компромиссной эстетикой со стороны мягких тканей  

при протезировании на имплантатах»

26



ПРОИЗВЕДЕН В УКРАИНЕ!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЧМПП «ФОТОНИКА  ПЛЮС»  НА  ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ  УКРАИНЫ:

ООО «АДАЛИН» г. Днепр, e-mail: dentlasery@gmail.com 
тел.: (050) 500-43-42; (096) 938-87-73; (056) 785-40-19

Дополнительно предоставляем обучающие материалы  
по применению диодных лазеров в стоматологии на 2-х DVD-дисках

Диодный стоматологический 
лазер «ЛИКА-ХИРУРГ М»

 � эффективная контактная и бесконтактная 
вапоризация и  деструкция;

 � большинство лазерных манипуляций  
не требуют анестезии; 

 � нет аналогов терапии заболеваний 
пародонта;

 � бесконтактная и контактная остановка кровотечений

 � иссечение и коррекция уздечек губ и языка

 � открытие имплантатов, формирование ложа абатментов

 � лечение периимплантитов и других воспалительных процессов 

 � вскрытие, дренаж и стерилизация абсцессов

 � вестибулопластика,  удаление боковых и фронтальных тяжей 

 � закрытый кюретаж пародонтальных карманов,  деэпителизация  

 � удаление капюшона при перекоронарите

 � иссечение фибром, эпулидов, папиллом и др.образований

 � коррекция межзубного сосочка и высоты клинической коронки

 � лазерная ретракция десневого края перед снятием оттисков

 � стерилизация корневых каналов, кариозных полостей, фиссур 

 � лечение герпеса, стоматита, хейлита, коагуляция ангиом

 � бесконтактное снятие гиперчувствительности зубов 

 � отбеливание зубов (лазерная активация отбеливающих составов)

 � сухое операционное поле;
 � эффективный гемостаз;
 � высокая стерильность и абластичность;
 � биостимуляция и улучшение трофики тканей;
 � быстрое заживление без отёков,  

осложнений и рубцов
 � возможность работы в труднодоступных местах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МОЗ УКРАИНЫ

ГАРАНТИЯ  24 МЕСЯЦА

НАДЕЖНЫЙ,  
ДОСТУПНЫЙ  

ПО ЦЕНЕ

Диодный стоматологический лазер «Лика-хирург М» 
имеет значительные преимущества при выполнении 

самых разнообразных операций и манипуляций:

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

 � Мощность лазера:   
3,0 Вт, 5,0 Вт, 7,0 Вт

 � Длина волны:  
810 нм, 940 нм, 980 нм

 � Габариты (В х Ш х Г):  
150 х 300 х 270 мм

 � Вес: 6 кг

Возможность  
приобретения  
в РАССРОЧКУ

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

VistaVox S -
3D від Durr Dental
3D і 2D рентгенівські знімки з винятковою якістю зображення

Головні особливості:
Ідеальне 3D зображення, максимально адаптоване до форми щелепи
Ідеальні 2D і 3D зображення лише в одному пристрої 
Найпростіше позиціонування пацієнта обличчя до обличчя – з лазером для позиціонування  
3D зображень і трьома – для 2D зображень
Зменшена доза радіації завдяки анатомічно адаптованому об’єму Ø130 мм
Оглядовий режим - доза радіації зменшена на 62%
Прицільний режим 50*50 мм для максимального зменшення дози опромінення
Зменшена об’ємна висота для отримання дитячих зображень, що запобігає негативному впливу на очі 
Зменшення металевого артефакту в 3D і 2D зображенні
7–дюймовий сенсорний дисплей для інтуїтивної роботи оператора
Сучасне ергономічне програмне забезпечення VistaSoft для обробки зображень

Піднімаючи діагностику  
на найвищий рівень

VistaVox S об’єднує 
надійність діагностики 
з ефективністю і малими 
дозами опромінення

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
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3D і 2D рентгенівські знімки з винятковою якістю зображення

Головні особливості:
Ідеальне 3D зображення, максимально адаптоване до форми щелепи
Ідеальні 2D і 3D зображення лише в одному пристрої 
Найпростіше позиціонування пацієнта обличчя до обличчя – з лазером для позиціонування  
3D зображень і трьома – для 2D зображень
Зменшена доза радіації завдяки анатомічно адаптованому об’єму Ø130 мм
Оглядовий режим - доза радіації зменшена на 62%
Прицільний режим 50*50 мм для максимального зменшення дози опромінення
Зменшена об’ємна висота для отримання дитячих зображень, що запобігає негативному впливу на очі 
Зменшення металевого артефакту в 3D і 2D зображенні
7–дюймовий сенсорний дисплей для інтуїтивної роботи оператора
Сучасне ергономічне програмне забезпечення VistaSoft для обробки зображень

Піднімаючи діагностику  
на найвищий рівень

VistaVox S об’єднує 
надійність діагностики 
з ефективністю і малими 
дозами опромінення



ЧАС
КУПУВАТИ

Виробник - DigiMed, Південна Корея.
Офіційний представник - компанія «Прем’єр-Дентал»

Портативні рентгенівські апарати

Надійні. Перевірені часом.
Зроблені в Південній Кореї

premier-dental.com.ua
 fb.com/PremierDental2005

premier@dental.net.ua

032 259 04 40
097 445 66 73
099 533 10 95 
044 222 85 53

Остерігайтесь підробок
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DIOX

Biox
3290 USD

Prox-S
2690 USD

Minix-S
3090 USD

Minix-V
3190 USD

2590 usd2490 usd

PROX



CAPO  
BULK FILL 
2 г. шприц

CAPO  
UNIVERSAL 
6 г. шприц3+1

 4

При покупке 3-х единиц  
получи 4-ю в подарок!

067-968-45-72     |     050-634-30-41
WWW.SPRINT-DENTAL.COMPANY 

CAPO  
HYBRID  
5 г. шприц

Оплата в грн по курсу

ПЕРВЫЙ 
задокументированный 
ИМПЛАНТАНТ В МИРЕ 
1963 года

NanoPaq 
4 г. шприц А2, А3 

СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А-силикон

АКЦИЯ! 

При покупке  

30 имплантатов*  
хирургический набор 

в ПОДАРОК!

145* €*1 имплантат + угловой  
или прямой абатмент + винт = 175 €

Cylindrical 
Cone

95* €
115 €

Micro  
Retention

95* €
115 €

АКЦИЯ! 

Акция действует до конца 2017 года

С-силикон

С-силикон

При покупке А-силикона получи скидку 25% на С-силикон

При покупке С-силикона получи скидку 20% на А-силикон для регистрации прикуса

-20%
А-силикон
для регистрации 
прикуса

-25%



www.all-dent.com.ua
ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

в один click
(073) 466 9308
(093) 439 9459 www.all-dent.com.uaАкции и скидки!

Набор в ПОДАРОК
при покупке 
имплантатов

S.L.A
Поверхность

Микро желоба
на платформе

0.9 мм
Шаг Резьбы

Широкий
Антиротационный
Паз

Щетка для чистки 
имплантатов

10 $

Быстрая остеоинтеграция

Надежное соединение

Минималистическая
утрата кости

Идеальная первичная
стабильность

Минималистическая
компрессия кости

Титановые мембраны

80 $

140 $20 $ 14 $ 7 $ 22 $

Формирователь
десны

Временный
абатментАналог

Трансфер
Костная
ловушка

Ортопедия совместима
со всеми Корейскими системами

Новинка
IS-III ACTIVE
уже в продаже! 

80 $

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

от 1900 $
 *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на МВБ   
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Від офіційного
   імпортера в Україні

NSK NAKANISHI
          (Японія)

Кутовий наконечник з водою та оптикою
S-Max M25L
 З оптикою
 Пряма передача 1:1
 Для CA борів ( Ø 2,35 мм)
 Максимальна швидкість: 40 000 об./хв.
 Система очищення головки
 Кнопковий затискач бора
 Одноточковий спрей
 Безшумна робота без вібрацій
 Ергономічний дизайн і корпус  
  з нержавіючої сталі

Prophy-Mate NEO
Піскоструйний апарат
 Підвищена ефективність полірування
 Зручна ергономічна конструкція
 Легкий і компактний наконечник
 Вільний поворот на 360°
 4-канальний роз’єм Midwest 

 Без оптики
 Корпус з нержавіючої сталі
 4-канальний роз’єм Midwest 
 Безповоротний клапан 
 Максимальна швидкість 25 000 об./хв.

Prophy-mate / Air-Flow

Пневматичні мікромотори FX205 / M205

ТОВ «ТS-Dental» - офіційний імпортер NSK NAKANISHI в Україні
м. Київ, Нижній Вал, 15, оф. 201      

тел. (044) 592-21-21 
Відділ NSK: тел. (050) 444-02-55

*доставка безкоштовна

220$

490$

330$

300$
Розрахунок у гривнях по курсу



ПІДГОТУЙТЕСЯ 
ДО НАПАДУ 

ЕпіПен®
(Адреналін) Автоінжектор 0,3 мг

АНАФІЛАКСІЇ 
ДОВІРТЕСЯ   ДОКАЗАМ

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників

Рекомендації ЕААСІ5:
Абсолютні показання

Повна інформація про препарат міститься в інструкції з медичного призначення 
Література:  
1. Frew AJ. What are the ‘ideal’ features of an adrenaline (epinephrine) auto-injector  
in the treatment of anaphylaxis? Allergy 2011; 66:15-24.  
2. Baker TW et al. The TEN study: time epinephrine needs to reach muscle.  
Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107:235-238.  
3. Song TT et al. Delivery depth of epinephrine by auto-injector into the subcutaneous 
tissue of pig. Ann Allergy Asthma Immunol 2013; 111:143-145.  
4. Simons FE et al. Epinephrine absorption in children with a history of anaphylaxis.  
J Allergy Clin Immunol 1998; 101:33-37.  
5. Muraro A et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy  
and Clinical Immunology. Allergy 2014; 69:1026-1045. 
Матеріал для розповсюдження на конференціях та круглих столах

Реєстраційне Посвідчення
№UA/14931/01/01 від 24.02.2016 №130

Меда Фармасютикалз Свитселенд ГмбХ
Представительство в Украине и странах СНГ 
01054, г. Киев, ул. 0. Гончара, 57-Б, эт. 6 
Тел.: (044) 482 15 51
www.meda.ua

Слід розглянути необхідність призначення хоча б одного автоінжектора з адреналіном 

 z Випадки анафілактичної реакції на продукти харчування, латекс або аероалергени в анамнезі
 z Анафілаксія, викликана фізичними вправами 
 z Ідіопатична анафілаксія 
 z Поєднання нестабільної астми або переметуючої астми помірного та тяжкого ступеня з харчовою алергією 
 z Алергія на отруту тваринного походження у дорослих (які не отримують підтримуючої імунотерапії отрутою)  

з системними реакціями та дітей з системними реакціями, поширеними за межі шкіри та слизових оболонок 
 z Розлади функції тучних клітин або підвищення основного рівня концентрації триптази в сироватці разом з попередніми 

системними алергічними реакціями на укуси комах, навіть у пацієнтів, які отримують імунотерапію отрутою

 z Алергічні реакції легкого та помірного ступеня тяжкості на арахіс та/або горіхи, що ростуть на деревах 
 z Підлітки та дорослі з харчовою алергією 
 z Віддаленість медичної допомоги та алергічні реакції легкого та середнього ступеня тяжкості  

на продукти харчування, отруту тваринного походження, латекс та аероалергени 
 z Алергічні реакції легкого та середнього ступеня тяжкості на продукти харчування в незначній кількості

Организация пародонтологического 
приема в вашей клинике

Обучение стоматологов и гигиенистов

 � Организация PerioCenter в других городах и партнерство с клиниками.
 � Протоколы лечения заболеваний тканей пародонта.
 � Обучение и тесное сотрудничество с врачами-стоматологами вашей клиники.
 � Организация диспансерного наблюдения.

 � Обучение протоколам консервативного лечения заболеваний тканей пародонта  
(мастер-классы, стажировки на рабочем месте).

 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).
 � Помощь в организации диспансерного наблюдения.

Диагностика и лечение  
заболеваний тканей пародонта

 � Основная идея организации PerioCenter заключается в оказании услуг  
консервативного лечения заболеваний тканей пародонта.

 � В PerioCenter работают только врачи-пародонтологи и гигиенисты.
 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно  

для ведения пародонтологического приёма.
 � Тесное сотрудничество с ведущими врачами-стоматологами и стоматологическими  

клиниками не противоречит единому плану лечения.
 � Информационная поддержка (консультации с ведущими специалистами проекта).

+38-044 575-41-83
+38-097 924-75-46
+38-093 087-66-82
+38-050 164-00-42

02095 г. Киев, 
ул. Срибнокильская, 20
м. Осокорки
www.periocenter.com.ua
PerioCenter.main@gmail.com




