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C1 – новий імплантат
з конінчним з'єднанням

від MIS!

Те, на що всі
чекали!

   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Компресори
безмаслянI малошумнI 
 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

СУЧАСНІ ШОВНІ МАТЕРІАЛИ

c. 15

При купівлі 10-ти імплантатів SPI 
титанові абатменти до них 
та упаковка Alpha Bio's Graft 

У ПодарУнок!
(044) 501-12-31
(044) 228-68-06
www.dentalinfo.kiev.uaАкція №2

Украина, г. Киев
Тел.: (067) 240 32 15, (068) 405 02 64
e-mail: info@zub.net.ua
www.zub.net.ua

м. Київ, 
метро осокорки
вул. срібнокільська, 20

044-570-97-77

3D Діагностика
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.



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

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

3

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом) от 

    3.500  
             у.е.

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине

01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17

e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomatservice.com

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

Немецкий  стаНдарт  по доступНой цеНе:

 1 у.е. = 1 доллар

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты
3

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом)

Компания Стоматсервис,  эксклюзивный представитель компании IONYX, Франция, 
представляет новое поколение эндомоторов и апекс-локаторов 

Идеальные прИборы 
для надежного прохожденИя 
И точного ИзмеренИя длИны 
корневого канала

эндомотор со встроенным 
апекс-локатором. 
12 программ

автономный апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в обращении

E n d y  6 2 0 0 

L o c a p e x  F i v e

ЦЕНА: 1300 у.е.*

ЦЕНА: 350 у.е.*
* 1 у.е. = 1 евро

Весеннее

падение цены

от 
     2.800  

          
        

у.е.

 Интерфейс пользователя EasyTouch – для простого 
управления сенсорного типа.
ErgoMotion – система компенсации положения сиденья     
и спинки кресла пациента при его перемещении.
артикуляционный или автоматизированный 
подголовник.
Интегрированные функции эндодонтии и апекслокации.
многофункциональная педаль ножного управления.
гидроблок со встроенной дезинфекционной системой, 
системой очистки аспирационных шлангов и съемной 
стеклянной плевательницей ручного управления.
операционный светильник LEDview.

ORTHOPHOS XG 3D

SINIUS

Универсальный рентген-аппарат  для цифровой панорамной 
рентгенографии и томографии 3D.

благодаря функции объемной томографии аппарат идеально 
комбинирует 3D и 2D режимы рентгеновской съемки.

автоматическая адаптация панорамного среза, большой                  
выбор специальных программ  для индивидуальных настроек                 
с адаптацией к анатомии  и к клиническому показанию.

Цветной сенсорный экран показывает пользователю все 
возможности и помогает ему с помощью четких изображений               
и подсказок управлять аппаратом.
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Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplIeS
г. Симферополь

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplIeS
г. Симферополь

Продам б/в індуктивну ливарню "Славута" (вир-во Запоріжжя): 
тигелі "Bego", вага металу для плавки 60гр., потужність 380V.  
В роботі була 4 роки, продаж через закриття лабораторії. 
Стан хороший. Ціна 2200 у.о. Реальному покупцеві - реальний торг! 
Тел. 093-653-03-25, Сергій, м. Рівне.

Продам б/в парогенератор SC -122 в хорошому стані. 
Знаходиться у  Харкові. Можу вислати в інше місто. 
Ціна 1600 грн.
Тел. 067-15-36-0-36

Продам б/в піч для кераміки Multimat з насосом. 
Ціна 11 000 грн. 
Чудовий стан.
Тел. 095-608-71-94

Продам прес Wassermann, б/в, у відмінному стані. 
Ціна 4700 грн, торг.
Тел. 067-735-80-31

Продам б/в  бокс для обробки гіпсу та металу. 
Є підсвічування. 
Можливо підключити витяжку.
Тел. 095-939-66-40

Крісло для рентгенустановки, б/в,  
підлого-стінового монтажу зі складаним сидінням. 
Ціна 3400 грн. 
Тел. 050-532-88-07

Продам  пилосос б/в  зуботехнічний Renfert. 
Ціна 400 €.
Тел. 095-810-21-26

Продається стіл б/в для зубного техніка, в ідеальному стані. 
Є по три шухляди по боках з центральними замками, по 
центру - гіпсова шухляда. Колір - сірий мармур. Знаходиться 
у Львові. Самовивіз. Вартість – 7000 грн. Можливий торг.
Тел. 097-403-02-79

Продам помпу у відмінному стані. 
Ціна 450 $. 
Можливий торг!
Тел. 067-445-43-16

Продам мікромотор SHIYANG (раніше називався Marathon) 
SDE-L102S. Швидкість обертання: 0 - 35000 об/хв. 
Максимальний обертовий момент: 2.5 Н см. 
Розміри: довжина 159,6 мм, діаметр 28,9 мм. Вага: 218 гр. 
Тел. 093-979-68-07

Продам ● зуботехнічне обладнання

Продається стоматологічна установка «Хірадент 695Н»: 
пустер, 2 турбіни «Мідвест», мікромотор, скалер «Амдент», 
крісло «Айдек», компресори двоциліндрові масляні. 
Ціна 1400 $
Тел. 067-850-23-44

Продам б/в стоматологічну установку «Хірана».
Тел. 067-753-93-96

Стоматологічна установка з кріслом «Хірадент», 
виробництво Чехословаччини, 1994 року випуску,
в робочому стані. 
Тел. 097-533-70-71

Продам б/в піч Faort-Elite в хорошому стані з помпою. 
Ціна договірна.
Тел. 067-735-80-31

Продам б/в рентген панорамний з можливістю дегіталізації.
Тел. 095-810-21-26

Продам радіовізіограф Sirona Sidexis, 2005 р. випуску, 
в комлекті з дентальним рентгеном GENDEX ORALIS AS. 
Ціна договірна.
Тел. 050-507-05-56

Продаю б/в відбілювач. Працює з усіма системами, 
класний дизайн, впишеться в будь-який кабінет. 
Ціна 8000 грн. Купувався за 1500 $.
Тел. 066-410-44-25

Продам б/в помпу, у відмінному стані. 
Ціна 450 $. Можливий торг!
Тел. 067-445-43-16

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● зуботехнічне обладнання

Продам  
стоматологічне обладнання 

(б/в 2 роКи):
- стоматустановку «CHIRANA SMILE STATIC – 04»; 
- стоматкрісло «GNATUS»;  
- компресор DК-50 plus.
Місцезнаходження обладнання – місто Київ.

тел. 098-089-77-33
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По вопросам связанным с проведением курса, а также записи 
на курс  просим Вас обращаться в «Компанию Дентек ЛТД»

лектор: Фридзон борис 
(Fridzon Boris) CDT, MDT

1. Протокол подготовки промежуточных реставраций: 
 до процедуры выполнения костной пластики, имплантатов; 
 в день установки имплантатов, проведения костной 
пластики; 
 после установки имплантатов, проведения костной 
пластики не более 48-72 часов по показаниям;
 взаимодействие по всем трём направлениям между 
ортопедом-зубным техником, ортопедом-хирургом;

2. Варианты съемных-несъемных ортопедических конструк-
ций на этапе восстановления методом костной пластики.
3. Изготовление конструкций на верхнюю и нижнюю челюсть с 
опорой на временные имплантаты.
4. Изготовление конструкций с опорой на естественные зубы с 
удовлетворительным или безнадежным прогнозом.
5. Комбинированные виды конструкций :

 с опорой на мини-импланты;
 с опорой на естественные зубы; 
 с опорой на постоянные имплантаты.

6. Изготовление ортопедического шаблона при:
 включенном дефекте;
 концевом дефекте.

7. Планирование и изготовление шаблона-оттиска для снятия 
оттиска с поверхности установленных имплантатов с откры-
тым лоскутом.
8. Изготовление хирургического шаблона, с учетом биологиче-
ского пространства.
9. Изготовление направляющего ортопедического шаблона 
одновременно с временной реставрацией при полном отсут-
ствии зубного ряда на верхней челюсти.
10. Снятие оттиска с поверхности имплантата.
11. Установка лабораторного аналога в ортопедическом ша-
блоне, и адаптация в ситуационной лабораторной модели.
12. Оформление маргинального профиля на поверхности сле-
почного трансфера с учетом контура зубов фронтальной группы.

Зубной техник с 1989 года. Мастер - зубной техник с 2000 
г (колледж "Хадасса", Иерусалим). Ассоциации зубных техни-
ков Израиля с 1992 г. Действительный член ассоциаций ITI. 
Постдипломная специализация: ортопедическая реабили-
тация гериатрических пациентов, ортопедическая реабили-
тация на имплантатах, челюстно-лицевое протезирование, 
дентальная металлургия, материаловедение, управление 
и администрирование медицинских учреждений ( Уни-
верситет Бар-Илан, 1997 г.). В 2000 году основал " Esthetic 
Education Center". В 2004 году основал частный центр пост-
дипломного образования " ICD - Israeli Center of Continuing 
Education in Dentistry". С 2011 года является сертифициро-
ванным инструктором BPS Group Ivoclar ICDE Liechtenstein. 
Имеет частную практику - Тель-Авив, Израиль.

«Ортопедические 
мероприятия 
до и на этапе 
хирургического 
вмешательства. 
Цена ошибок.»

6 - 7 июля  2012                      г. киев

(044) 498 28 51
(063) 490 37 52
E-mail: dentek@i.ua  
www.dentek.com.ua

Продам мікроскоп «Алтіон – 4000», б/в, повний фарш, 
5 ступенів збільшення, поворотні на 180 градусів бінокуляри, 
точне фокусування, фокусна відстань 250. Дільник променя, 
відеоадаптер, відеокамера. Ціна 7500 дол.
Тел. 067-233-36-95

Стерилізатор б/в повітряний ГП-40, стан ідеальний, все 
робоче, автоматично вимикається після циклу стерилізації. 
Ціна 2500 у.о. з документами.
Тел. 098-039-91-25

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в стоматологічну установку Еrgostar - 90 . 
Тел. 068-155-79-19

Продам б/в вакуумний формувач який виготовляє як 
ортодонтичні, так і капи для відбілювання зубів. 
Підходять пластини від 0.5 до 5мм. 
Потужність 850 Вт. Ціна 1500 грн.
Тел. 067-747-92-09

Продам б/в японську стоматустановку фірми 
TAKARA-BELMONT, модель CLESTA в ідеальному стані, 
з нижньою подачею на 5 інструментів. 
Ціна 2500 у.о. (Івано-Франківська обл.) 
Тел. 050-654-18-06

Скейлер б/в AMDENT вбудовується з новою насадкою і 
ключем, у відмінному стані. 
Ціна 1200грн.
Тел. 095-608-71-94

Шановні практикуючі стоматологи! 
Зуботехнічна лабораторія Dentalmax пропонує вам свої 
послуги. Наші ціни і якість роботи вас приємно здивують. 
Тел. 068-357-16-44

Продам б/в стоматологічну установку SIRONA C 8,  
2002 рік випуску. Нижня подача інструментів, пустер, 2 
мікромотори, пневмовихід.
Тел. 050-665-45-00

Консультативна допомога в організації стоматкабінетів, 
клінік, амбулаторій. Ведення меддокументації (накази, 
журнали, локальні протоколи, акредитації і т.д.)
Тел. 067-758-38-33

Продам б/в установку 2012 року, в роботі була 2 дні (ще не всі плівки 
зняті). Зараз стоїть зібрана і налаштована в кабінеті. 
Комплектація: мікромотор, скалер, фотополімерна лампа, турбінний 
вихід, стілець лікаря. Все в ідеальному стані, на гарантії. 
Вартість при покупці в цій комплектації 3600 $. Тел. 099-444-02-55

ділові КонтаКти

оренда обладнання ● Запчастини та комплектуючі

Послуги зуботехнічних лабораторій

Стоматологічній клініці в місті Кременчук 
потрібен лікар-стоматолог (терапевт, ортопед, ендодонтист).
Тел. 063-589-32-44

Стоматологічні клініки, приватні стоматології, молоді 
лікарі! Пропонуємо вам наші послуги у виготовленні: 
металокераміка, культові вкладки, знімні протези.
Працюємо з іншими містами.
Тел. 099-061-85-87; 093-141-48-81.

Послуги зуботехнічних лабораторій

робота в стоматології • вакансії

Потрібен асистент стоматолога. 
Повна або часткова зайнятість.
Тел. 095-210-66-71

Державне підприємство "Київський центр нових технологій 
в стоматології" запрошує на роботу лікарів стоматологів, 
лікарів стоматологів-ортопедів зі стажем роботи не менше 
3-х років та медичних сестер. Заробітна плата + соцпакет 
гарантовані. Тел. 044-594-08-06

Сучасна стоматологічна клініка в місті Бровари запрошує на 
роботу асистента стоматолога з досвідом роботи у сфері 
стоматології від 1 року.
Тел. 04594-6-32-52

Потрібна на роботу медсестра-асистент стоматолога:
другі зміни, парні числа, крім суботи та неділі. 
Жінка до 40 років, можна без досвіду роботи.
Тел. 067-783-72-39

В стоматологічну клініку потрібен гігієніст. Вимоги до 
кандидата: освіта середня медична, досвід роботи в 
медицині, товариськість і оптимізм, акуратність, любов 
до медицини ("бути фанатом своєї справи"), вік 27 років. 
Перевага: жінки з дітьми в розлученні. Тел. 096-145-93-59

Стоматологічна клініка "Рікота", що працює на ринку медичних послуг 
майже 20 років, запрошує на посаду асистент стоматолога. Вимоги: 
освіта середня-спеціальна медична (не інтерн, не студент). Умови: 
офіційне оформлення після випробувального терміну. Робота у престижній 
стоматологічній клініці. Дружній колектив. Тел. 032-234-02-14

в стоматологічну КлініКу 
м. Києва (ст. метро Позняки) 

на Постійну роботу 
Потрібні ліКарі-стоматологи 

з  власною клієнтською базою на взаємовигідних 
фінансових умовах.

тел.  067-46-855-46

По вопросам связанным с проведением курса, а также 
записи на курс  просим Вас обращаться к региональным 

представителям компании MIS

лектор: Эдвард Фарбер 
(Farber Edward) DMD

1. Базовая анатомия и физиология                
верхнечелюстного синуса.

2. Классические и современные 
остеопластические  материалы                                
для синуслифтинга.

3. Предоперативный менеджмент.

4. Открытый и закрытый синуслифтинг. 
Определения, показания, техники.

5. Пошаговые протоколы синуслифтинга                       
(различные методики).

6. Осложнения немедленные и отсроченные.

7. Постоперативный менеджмент.

8. Альтернативные решения. 

9. Критерии выбора имплантата (Seven или С1).

Сертифицированный специалист по пародонтологии, 
имплантологии.
Доцент кафедры ортопедической стоматологии Тель-Авивского 
университета, Израиль (1991-1999гг.). 
Директор стоматологического департамента «Американского 
медицинского центра », Ришон-Лецион (1992 – 1998гг.).
Специализация по пародонтологии и имплантологии, 
Католический университет в г. Неймегене и г. Амстердаме, 2002 г.
Научная деятельность в области реконструктивной регенерации 
тканей в Католическом университете г. Неймегена, Нидерланды
Частная клиника, специализирующаяся на  имплантологиии и 
пародонтологии, г.Амстердам, Нидерланды.
член научных обществ:
NVvP – Нидерландская Ассоциация Пародонтологов;
NVvI - Нидерландская Ассоциация Имплантологов;
EFP - Европейская Ассоциация Пародонтологов;
AAP - Американская Ассоциация Пародонтологов;
EAO - Европейская Ассоциация Остеоинтеграции.

«Синуслифтинг     
от теории               
к практике.
Что-то особенное 
или рутинная 
процедура?»

30 июня 2012,                г.  Ивано-Франковск 
22 сентября 2012,       г.  харьков

в г. Ивано-Франковске тел. 067-812-57-61
в г. Харькове тел. 050-400-52-49

www.dentek.com.ua
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Потрібен менеджер в харківський філіал компанії 
(продаж стоматологічного обладнання та матеріалів). 
Досвід роботи.
Тел. 067-622-10-05

На постійну роботу потрібен хірург-стоматолог. Досвід роботи 
та наявність сертифікату спеціаліста - обов'язковий. Клініка 
розташована недалеко від станції метро "Палац Україна".
Тел. 044-537-23-76

В стоматологічну клініку (м. Позняки) потрібні на постійне 
місце роботи лікарі стоматологи з власною клієнтською 
базою на вигідних фінансових умовах. 
Тел. 067-46-855-46

В приватний медичний центр (м. Феодосія) потрібен лікар 
стоматолог. Бажано з досвідом роботи. 
Запитувати зав.стоматологічним відділенням.
Тел. 050-025-11-46

робота в стоматології • вакансії

У нову стоматологічну клініку на постійне місце роботи 
потрібен стоматолог-терапевт або стоматолог загального 
профілю. Наявність бази пацієнтів вітається. Графік роботи і 
оплата договірні. Не інтерн. Станція метро Шулявська. 
Тел. 044-456-44-26

Поліщук Антон Леонідович. Мета: отримання посади 
стоматолога. Досвід роботи: 2010-2012 стоматолог-терапевт 
в приватному стоматологічному кабінеті. 
Вмію працювати в команді та самостійно. Бажання працювати 
і заробляти. Тел. 066-905-13-16

Мене звати Антон, мені 22 роки. В 2010 закінчив медичне 
училище, де отримав диплом зубного гігієніста. Вже півтора 
роки працюю зубним лікарем в приватному стоматкабінеті. 
Хочу на роботу з нормальною з/п.
Тел. 066-905-13-16

Лікар імплантолог з досвідом роботи пропонує 
співробітництво стоматологічним клінікам.
Тел. 066-033-53-31

Стоматолог. Місто Краматорськ. Освіта вища. Досвід роботи більше 
10 років. Бажаний графік роботи: повна зайнятість, позмінно, тиждень 
ч/з тиждень. Зарплата від: 500 $. Додаткова освіта: Сертифікат № 
3595с лікаря-спеціаліста виданий 31.01.2011г. за спеціальністю 
«Стоматологія». Тел. 066-191-87-11

робота в стоматології • резюме

г. Киев,  ул. Российская, 64
тел. (044) 225 28 45, моб. (067) 934 91 19
www.uadent.kiev.ua
e-mail: uadentlab@i.ua

г. Киев, 
ул. Российская, 64 
тел. (044) 225 28 45
моб. (067) 934 91 19
www.zircon.com.ua
e-mail: zircon@i.ua  

Хiрург-стоматолог зацiкавлений в спiвпрацi з клiнiками міста 
Києва, та iнших мiст. Імплантологiя, протезування. Загальний 
стаж з 2001р. Останнi 5 рокiв займаюсь iмплантологiєю. Маю 
необхiдне обладнання. Сумiсництво.
Тел. 067-789-67-86
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Інтерн шукає роботу лікаря-стоматолога в місті Києві. 
Стаж роботи 1 рік і 2 місяці на терапевтичному прийомі.
Тел. 096-825-40-54

У Києві, район Борщагівки, 
здам в оренду стоматологічне крісло. 
Тел. 067-444-21-03

- наибольший в украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-лоКаторы

ооо «дельта», 02099 г. Киев, ул. санаторная, 9-а, оф. 7
тел.: 044-221-30-37, 567-42-40, 050-310-23-20

«delta»
«delta neW»/дельта
«IpeX»/nSK
«noVapeX»
«BInGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/MorIta
«ForMatron d10»/parKell

депофорез КУпрАЛ

ЭмАЛь-
герметизирУющий 
ЛиКвиддентин-

герметизУрющий 
ЛиКвид

044-221-30-37
050-310-23-20

оренда стоматКлініК/Кабінетів

Здається в оренду стоматологічне крісло в повністю 
обладнаній діючій приватній стоматології в м. Києві 
(Голосіївський район). Погодинно або позмінно на вигідних 
умовах. Пропозиція для лікарів-стоматологів. 
Тел. 093-34-94-541

Здам в оренду стоматологічне крісло в стоматкабінеті 
за адресою: м. Київ, вул. Татарська, 7 / Підгірна, 3. 
У кабінеті є рентгенустановка. 
Контактна особа - Віталій Павлович. 
Тел. 098-655-16-63

Здам в оренду крісло в окремому кабінеті в діючій 
стоматклініці міста Харкова. Недорого. Кабінет обладнаний 
всім необхідним для роботи. Ціна договірна.
Тел. 050-834-39-28

Здам в оренду стоматологічне крісло 
в окремому кабінеті клініки.
Тел. 097-974-59-10

Здам в оренду робоче місце стоматолога або кабінет на два 
робочих місця із стерилізаційною в центрі Києва, 
5 хвилин від метро. Нове обладнання. 
Є рентген. 
Тел. 098-005-22-00

Стоматологічна клініка запрошує до співпраці лікарів на 
взаємовигідних умовах (оренда). Ми знаходимося в центрі 
по вул. Горького 100. Кабінет повністю обладнаний. Є своя 
лабораторія (всі види зубопротезних робіт). Телефонуйте і 
ми домовимося! Тел. 050-444-33-43

Здам в оренду стоматкабінет/крісло в кабінеті 
(Київ, Оболонь). 
Тел. 067-501-78-77

робота в стоматології • резюме

Терміново шукаю роботу в місті Києві. 
Стаж роботи 15 років, працюю на загальному прийомі. 
Розгляну всі пропозиції.
Тел. 050-209-30-75

03680, украина, г. Киев, ул. машиностроительная, 44

тел. +38 (044) 247-41-06/07,  факс +38 (044) 206-27-02

e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua 13

ЗубОтЕхНиЧЕСкиЕ фрЕЗЕрНыЕ 
СтАНки MARIOTTI(итАлия)

2 840 €

- фрезеровочный микромотор 
(100Вт, 1000 – 27000 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.

- фрезеровочный микромотор (100Вт, 1000 – 
25000 об/мин.) на пантографическом плече, 
закреплённый на штативе со станиной;
- электронный блок управления 
микромотором, встроенный в корпус 
фрезера, с плавной регулировкой оборотов, 
реверсом, ицифровым табло числа оборотов.
- М1 – воздушная система с редуктором.
- М2 – галогеновая лампочка подсветки 
(24В)
- МР5 – параллелометрический модуль с 
двумя поворотными плечами.
- МР3M – модуль для вертикального 
сверления с микромотором (100Вт, 1000 – 
25000 об/мин.) и милиметрической шкалой.
- MCEF -рабочий столик с электромагнитным 
креплением к станине.

класс: 2, 3, 4
вес: 5.25 кг

гИпСы

нИкель кобальт

СИлИкон пеСок

Цвет: - розовый
             - голубой
вес: 1 кг

размер песка: 
110 m
вес: 5 кг

SILADENT - рАСхОдНыЕ мАтЕриАлы 
для ЗубОтЕхНиЧЕСких лАбОрАтОрий
№1 в ГЕрмАНии!

REALLOy (ГЕрмАНия) - мЕтАлы 
для ЗубОтЕхНиЧЕСких лАбОрАтОрий

СС4 Fedi 18.3

2 440 €
НОвАя ЦЕНА

4 280 €
ЦЕНА
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Продам семикімнатну квартиру в місті Кіровограді з окремим 
входом під стоматклініку, або лабораторію.
Тел. 067-392-10-09

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИХ МАТЕРИАлОВ

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24
                      097-919-52-02
e-mail:litchrombulat@mail.ru

ООО “литхромбулат”

М

АЦЕтАлЬ
(италия)

650 грн 
0,5 кг

нивки

тел./факс: 044-503-33-24
             097-919-52-02
e-mail: litchrombulat@mail.ru

ОбНОвлЕННый 
“литхрОмбулАт”

бОлЬшЕ мЕСтА

бОлЬшЕ уСлуГ

СНиЖЕНыЕ 
ЦЕНы

бОлЬшЕ тОвАрОв

Куплю «Самсон» в хорошому стані. 
Недорого.
Тел. 097-269-18-97

Продам діючий стоматологічний кабінет в м. Бердичів  
(Житомирська обл.) на 3 робочих крісла (можливість 
розмістити і 4-е крісло). Загальна площа 135 кв.м. Центр 
міста, приміщення в оренді. В кабінеті знаходиться 
радіовізіограф та лабораторія. Тел. 067-967-61-57

Куплю в хорошому стані за розумну ціну RENFERT BASIC 
CLASSIC на 2 бачки в сучасному виконанні (кругла педаль, 
пластикові кришки бачків) в оригіналі. 
Тел. 095-271-11-22

КуПлю ● зуботехнічне обладнання

Продам стоматКлініКу/Кабінет

Продам стоматологію недорого. Окремий 2-х поверховий будинок 
400 м кв. 1-й поверх: стоматологія, технічна, ливарня, кімната 
відпочинку, кухня, підвал.  2-й поверх: пентхауз на дві квартири. 
Внутрішній двір, три гаража. Запорізька обл. м. Василівка.
Тел. 098-430-22-42

Продам стоматологічний кабінет в центрі м. Обухова. 
Продаж корпоративних прав на кабінет з повним комплексом 
нового устаткування і матеріалів. Працюють професійні лікарі 
і створена хороша клієнтська база. 
Тел. 093-404-47-97

Продається діюча клініка в центрі Києва, вул. Коцюбинського 
5-Г (ст. метро Університет). 2 кабінети, стерилізація, кімната 
відпочинку, ресепшн. Загальна площа 82 кв м. Приміщення в 
оренді! 2 установки, автоклав, портативний рентген. 
Ліцензія на всі види послуг крім хірургії. Тел. 067-640-22-64

В діючій стоматклініці на Позняках (Київ) здається в оренду 
стоматкрісло. Комплектація: ф/п лампа, пилосос, 
набір інструментів, стерилізація, рентген. 
Ціна – 300,00 грн/зміна. 
Тел.: 067-681-54-45; 093-450-38-18

Здам в оренду робоче місце стоматолога, або кабінет на два 
робочих місця з стерилізаційною, в центрі Києва. 5 хвилин від 
метро. Нове обладнання. Є рентген. 
Тел. 098-005-22-00

Здам в оренду крісло в окремому кабінеті в діючій клініці. 
Кабінет обладнаний всім необхідним для роботи. 
Ціна 50 грн/год.  м.Київ, ст. метро Берестейська, 
провулок Артилерійський, 7/9.
Тел. 067-538-44-24

оренда стоматКлініК/Кабінетів ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ИЗРАИЛЬ

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

Украина, г. Киев
Тел.: (067) 240 32 15, (068) 405 02 64
e-mail: info@zub.net.ua
www.zub.net.ua

Плетеная нить, покрыта воском и силиконом

Плетеная нить, неорганическая, покрыта поликапролактамом и стеаратом кальция. 
Прочность на растяжение через 14 дней приблизительно 65%. Полностью резорбируется через 60-90 дней.

ШЕЛК

ПОЛИГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0

16 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см S33163-75р S43163-75р S53163-75р

19 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см S33193-75р S43193-75р

22 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см S33223-75р S43223-75р

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0

16 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см G33163-75р G43163-75р G53163-75р

19 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см G33193-75р G43193-75р

22 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см G33223-75р G43223-75р

Монофиламентная нить на основе полиамида или полиамида 6.6
НЕЙЛОН

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0

16 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см N33163-75р N43163-75p N53163-75р

19 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см N33193-75р N43193-75р

22 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см N33223-75р N43223-75р

Монофиламентная нить на основе изотактического кристаллического стореоизомера полипропилена, 
синтетического линеиного полиолефина

ПОЛИПРОПИЛЕН

Характеристика иглы Длина Толщина нити

3/0 4/0 5/0 6/0

16 мм. 3/8. обратно-режушая 45; 60 см Р33153-45р Р43163-80р Р53153-60р Р63133-60р

19 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см Р33193-75р Р43193-75р

26 мм. 3/8. обратно-режушая 75 см Р33263-75р Р43263-75р

Свидетельство о регистрации № 11367/2012

Свидетельство о регистрации № 11369/2012

15
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По всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: brovera@mail.ru

Официальный дистрибьютор в Украине
ООО «МикроДиамантПлюс»

тел.: +38 044 353-15-46
e-mail: info.mdplus@gmail.com

w w w . p o i n t n i x . i n f o

69 000€

Область 
сканирования

HD пАНОрАмНый ЗОНОГрАф

кОНуСНО-луЧЕвОй 
кОмпЬютЕрНый тОмОГрАф 

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

Тел./факс: (044) 259-79-89, 259-87-67,
501-12-31(многоканальный)

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

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

17

Универсальный корневидный
имплантат с двойной 
компрессирующей резьбой

м. Київ, 
метро осокорки

вул. срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

Терміново візьму в оренду стоматологічне крісло, 
позмінно, недорого. 
Тел.: 096-127-29-56; 097-659-56-36.

Куплю металеву шафу, двокамерну до компресора ECOM 
DUO старого випуску та пилососа!
Тел. 050-661-15-31

Візьму в оренду клініку. 
Можливе спільне співробітництво. 
Розгляну різні варіанти.
Тел. 050-313-31-73

Куплю радіовізіограф б/в в робочому стані. Телефон для 
пропозицій висилайте на е-мail: shykin_y@ukr.net. 
Я вам передзвоню у зручний для мене час.
Тел. 050-334-33-98

КуПлю ● стоматологічне обладнання

візьму в оренду стоматКлініКу/Кабінет

Візьму в оренду клініку. 
Можливе спільне співробітництво. 
Розглядаю різні варіанти.
Тел. 050-313-31-73



г. Киев, ул.Салютная 5, 
тел/факс: (044) 400-0984
тел. (097) 987-2023 
          (050) 236-7706 
          (063) 032-7969

www.dentalpro.com.ua

Surgic  
XT PLUS LED
комплектация: 
физиодиспенсер + микромотор + наконечник 20:1
 Высокий вращающий момент 50 Н/см     
и очень мощный микродвигатель 210В
 Гибкий контроль скорости:                       
от 200 до 40 000 об/мин-1
 Безщеточный микромотор с оптической системой 
и самый низкий уровень вибрации и шума
 Удобен и прост в работе
 До 10 программируемых пользователем режимов 
для хранения в памяти
 Свободные руки благодаря педали управления
 Автоматическая калибровка двигателя для каждо-
го наконечника
 Возможность автоклавирования

покупаете 
физиодиспенсер 
NSK – получаете 

семинар 
в подарок

АкЦия

Наконечник
SGM-ER16i

550 $

АкЦия

Woodpecker Led B
Фотополимеризационная лампа 

Беспроводная 

фотополимеризационная лампа. 

Лампы LED-технологий (LED-Light 

Emitting Diodes) в настоящее время 

считаются наиболее перспективным 

направлением совершенствования 

приборов для фотополимеризации 

и обеспечивают всё, что ожидается 

от этой новой технологии. Новейшая 

разработка объединяет в себе 

мощность, эффективность и скорость.
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Зуботехнические материалы
и оборудование для 
зуботехнических лабораторий

04060, г. Киев, 
ул. Котовского, 23, кв. 48

тел. (044) 599-51-52
тел/факс (044) 453-64-32

моб. (050) 384-05-60
моб. (067) 407-50-87

A R T I S

E L L I P S E

L e c t r a  P r e s s

20
Дельта тренД | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | тел. 044-361-29-23, 044-587-71-79

Гарантия 2 Года 

послеГарантийное 
обслуживание 

доставКа по уКраине

подКлЮЧение

Компресcор 
на две стоматологические 
установки

основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
рабочее давление: 0.8 МПа.
объём ресивера: 55 л.
мощность: 1100 W.
уровень шума: 60~65 Дб.

2500 у.е.*

600 у.е.*

800 у.е.*

2300 у.е.*

безмаслянный 
стоматологический 
компресcор

основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
рабочее давление: 0.8 МПа.
объём ресивера: 35 л.
мощность: 750 W.
уровень шума: 60~65 Дб.

2100 у.е.*
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Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Прежде всего необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация абсолютно 
бесплатна и длится не более 3 минут. Кликнув на ссылку «Зарегистрироваться» откроется 
форма куда необходимо ввести:
- свой электронный адрес;
- название организации или Ф.И.О (именно под этим именем будут выводиться все ваши 
добавленные объявления);
- пароль(при потере пароля его можно восстановить введя адрес электронной почты куда 
система отправит новый пароль, который потом можно заменить на более простой);
- защитный код (для проверки от спама).

КаК разместить объявление
на сайте

После успешной регистрации нужно войти на сайт, кликнув кнопку «Вход». 
Перед вами откроется окно управления объявлениями на сайте. 
Именно здесь вы будете иметь доступ ко всем объявлениям, которые нужно 
добавить и при необходимости корректировать, либо удалять.

Кликнув на ссылку «Добавить объявление» перед вами откроется форма 
ввода текста объявления. Процесс добавления новых объявлений 
состоит из трех этапов. 

На следующем этапе необходимо заполнить два поля: заголовок и 
непосредственно текст объявления. 

Сначала необходимо выбрать нужный раздел куда объявление будет добавлено. 

На последнем третьем этапе вы можете добавить изображения к вашим объявлениям – это 
не является обязательным условием публикации объявления на сайте. 
Фактически оно попадает в базу сразу же после ввода текста и заголовка.

Все объявления проходят этап модерации администратором сайта, поэтому отображаются не сразу. 
Пользователь обязательно получает письмо с оповещением об успешном добавлении объявления.



WWW.DENTIST.UA
Консультації стоматологів 

ONLINE

акЦіЙна ПереДПлата на 2013 рік

Передплатний індекс 37476

Два видання

«навігатор стоматології» + «стоматологічні оголошення»
лише 500 грн. на рік
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Соединение Точек.
Наилучшая прецизионная точность в соединении элементов 
системы стоматологической имплантации Alpha-Bio Tec. 
позволяет добиться высочайших клинических 
и эстетических результатов в работе.

2/ 2012

                      VIENA 2012                     6-9 червня    "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Їдемо до Австрії на EUROPERIO 7
разом з MIS

на особливих умовах
детальніше на с. 11

АКЦІЯ

Відвідайте базові курси 
зі стоматологічної імплантації 

та поверніть собі сплачені кошти
в разі співпраці з системою ALPHA-BIO

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом
за $ 70

ІННОВАЦІЙНИЙ 
АПАРАТ ДЛЯ 
БЕЗБОЛІСНОЇ 
АНЕСТЕЗІЇ

тел./факс: (032) 240-24-07
моб. +38 (050) 371-96-00

тел. (044) 501-12-31,  228-68-06
email: ifl @voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Акція 
№1

www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77

Міжнародна конференція
ODESSA DENTAL MEETINGOD

м. Одеса, вул. Пушкінська, 38
Освітня студія «Hellas Dental»

МОЖЛИВОСТІ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ 
СКЛАДНОГО ПАЦІЄНТА

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

Реєстрація на сайті 

www.odessadental.com.ua 
тел.: 096-658-456-3

   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.31

12/ 2011

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250

   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

КОРОТКІ ІМПЛАНТАТИ ATID 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИБОРУ!

ATID ∅5
3.75

4.2 mmd

6 m
m

d

ATID ∅6
3.75

5.1 mmd

6 m
m

d

тел. 044-501-12-31, 228-68-06; email: ifl @voliacable.com; www.dentalinfo.kiev.ua

Розроблений спеціально 
для стоматології!

www.agneovo.com

с. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

5/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

         "Компанія ДЕНТЕК" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.13

c.11

КОСМЕТИЧНІ ПРОТЕЗИ – ПРОДУКЦІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Новітнє високоточне інжекційне обладнання 
та спектр термопластичних матеріалів тел/факс: + 38 0314 24 31 60, 25 15 85

моб. + 38 067 312 22 63

E-mail: info@evolon.com.ua
www.evolon.com.ua

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

Відвідайте базовий курс
з протезування на імплантатах

доктора Павла Куца
11.06.2011 – м. Харьків

14.06.2011 – м. Дніпропетровськ

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ!

тел. (0

Акція №1
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70
детальна інформація на c. 23 • ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

7/ 2011

передплатний індекс 37476

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250
   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Реєстрація учасників: 
+38 067-632-5356
+38 067-632-5373 
+38 067-622-1005

info@remisdental.com
vitaliya.domanska@ivoclarvivadent.com

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольска, 66
м. Київ, вул. Фрунзе, 13 Д

м. Львів, вул. Севастопольська, 4
м. Одеса, вул. Мечникова, 2/1

 www.remisdental.com

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.) • ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

4/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

         "Компанія ДЕНТЕК" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Рентген-апарати дентальні

Рентген-апарати панорамні

Радіовіз іографи

Рентгенівські  дентальні  плівки

Хімічні  реактиви
c. 31

ТОВ «Юнідент Україна», тел.: 044-230-47-73, 044-230-47-72, e-mail: offi  ce@unident.org.ua

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

044-573-97-73



Зарегистрирована 
на территории Украины!

27
www.dlux.biz

ЧФ «ДЕНТАЛЮКС»
61204, г. Харьков, пр. Л. Свободы, 34, к. 148

тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, 

www.dentalux.org.ua, www.dlux.biz

Компьютерные томографы

Эндодонтия. Инстр. и оборуд.

Рентгеноборудование

Зуботехника. Инстр. и оборуд.

Оборуд. для стоматклиник

Зуботехника. Инстр. и оборуд.

Наконечники турбинные

Средства для отбеливания

Теперь КТ может позволить себе практически каждая 
стоматологическая клиника!

Апекслокатор от NSK 
(подлинная Япония) по специальной цене! 
Количество апеклокаторов на складе ограничено.

Скидка на комплекс: 
портативный рентген + радиовизиограф!

Акция на универсальный голландский полимеризатор 
для пластмасс Multicure от Vertex 

Скидка - Diplomat Consul DC 170 NEW

Легендарний, компактный, настольный центробежный 
аппарат для литья с мощным индукционным нагревом 
по супер цене.

АКЦИЯ ОТ NSK!!! 
Турбины премиум-класса TI-Max X600L 
+ переходник PTL-CL-LED по специальной цене!! 

Акционная продажа отбеливающей системы. 
В подарок защитные ограничительные насадки 
на лампу 20 шт.

044-3531546

050-3800380

067-3122263

095-3706602

031-4243160

097-9606527

050-4169541

 067-7213648

Киев

Киев

Вся Украина

Вся Украина

Вся Украина

Вся Украина

Вся Украина

Вся Украина

28

65

56

70

24

84

21

38

13800 евро

на портале

Ежедневно
актуальные

АКЦИИ

www.NaviStom.net

новые



 

ОРГАНІЗАТОРИ СИМПОЗІУМУ:

тел.: +38 (032) 251 20 39, моб.: (099) 745 40 58
info@quintessence-ukraine.com, www.quintessence-ukraine.com

Wissen, wo wissen ist...

Пародонтологія та
Відновна Стоматологія

CЕКЦІЇ СИМПОЗІУМУ:

ІМПЛАНТОЛОГІЯ | ПАРOДОНТОЛОГІЯ | ЕНДОДОНТІЯ | ОРТОДОНТІЯ

КИЇВ, УКРАЇНА ВЕРЕСНЯ 2012 р.

Видавництво  «ГалДент», вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, тел./факс: (032) 271-22-72, 271-20-22, 

(098) 593 65 77, (095) 759 88 60, е-mail: info@galdent.com.ua, www.galdent.com.ua

ТРЕХМЕРНАЯ    
ТОМОГРАФИЯ   
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Книга містить праКтичні приКлади багатоаспеКтного застосування тривимірних зображень. 
особливу увагу приділено КомплеКсній інтерпретації томограм

з урахуванням патологічних змін.

«Золотий стандарт»   
            сучасної стоматологічної  
    рентгенoдіагностики

Російською мовою

Ингрид Ружило-Калиновска, 
Тереза Катажына Ружило
перевод с польского
Львов: ГалДент, 2012. – 584 с. – 900 илл.
тверда обкладинка, формат 210х220

Ціна:

грн 295.00

ВЖЕ

 У ПРОДАЖУ!

основи інтерпретації і анатомії зображень 
тривимірної томографії

тривимірні зображення в ортодонтії і при 
порушеннях розвитку

тривимірні зображення в стоматологічній

і щелепно-лицевій хірургії

тривимірні зображення в пародонтології

тривимірні зображення в ортопедичній 
стоматології та для оцінювання скронево-
нижньощелепного суглоба

технічні основи тривимірної томографії

тривимірні зображення в стоматологічній 
імплантології

тривимірні зображення в отоларингології
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Cavitron®

*Количество ультразвуковых скейлеров по специальному предолжению ограничено.
Дополнительные условия уточняйте у официального дистрибьютора компании Dentsply Ltd.

+
•

•

•

•
•

•

Запатентованная система SPS™
стабилизации колебаний
Расширенная зона Blue Zone™
для комфортного поддесневого скелинга
Режим Boost для временного
увеличения уровня мощности
Беспроводная педаль для удобства доктора
Возможность поворота кабеля наконечника на 
330° (снижение нагрузки на кисть руки)
Воздушно-абразивная чистка

При покупке ультразвукового скейлера Cavitron™ Jet Plus™*

Официальный дистрибьютор “Крым-Медмаркет”Представительство “Дентсплай Лимитед”
03035, Украина, г. Киев, ул. Механизаторов, 2
Тел. +38 (044) 520-13-23
Факс +38 (044) 520-13-28
www.dentsplycis.com

95006, Украина, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 49
Тел. +38 (0652) 24-80-24

03055, Украина, г. Киев, пр. Победы, 20
Тел. +38 (0652) 24-80-24

www.kmm.com.ua

www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77

Міжнародна конференція
ODESSA DENTAL MEETINGOD

м. Одеса, вул. Пушкінська, 38
Освітня студія «Hellas Dental»

МОЖЛИВОСТІ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ 
СКЛАДНОГО ПАЦІЄНТА

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

Реєстрація на сайті 

www.odessadental.com.ua 
тел.: 096-658-456-3

   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.31

р е д а К Ц і й н а  П о л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

«Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. 
Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович. 
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 25.05.2012. 
Розповсюджується по території України. Вся інформація публікується у відповідності до законодавства України. 
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у модульній рекламі та оголошеннях, несуть рекламодавці. 
Деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність. Будь ласка, будьте обережними і передбачливими. 
Усі помилки та похибки, що можуть зустрітися в журналі, викликані тим, що суцільна коректура не видається можливою. 

доставочна КаРтКа на КомплеКт ЖУРналІв
«навІГатоР стоматолоГЇ» + «стоматолоГІчнІ оГолоШеннЯ»

П.І.Б.   або 
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 
або КОД ЄДРПОУ

Тел.  (_____)    _______________ E-mail:____________________________________________________

АДРЕСА

Індекс:                          область:  

район:                                                                      місто/село: 

вул.:                                                                                                                буд/корп.:                    кв:  

Постачальник
ФО-П Крижановський Олексій Миколайович
ЄДРПОУ 2774505850, тел. 044-573-97-73
Р/р 26009000025083 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023
Є платником єдиного податку 3-я група (5%)
Адреса 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, б. 20, к. 306

Довідки за тел. 044-573-97-73

РедаКцІйна пеРедплата 2013
Платник:________________________________________________

Адреса :_________________________________________________

________________________________________________________

Тел. :___________________________________________________

№ найменування Сума до сплати

1
Редакційна передплата на комплект журналів: 

«Навігатор Стоматології» №1, №2 (2013)
«Стоматологічні оголошення»  №1 - №6 (2013)

500, 00 грн

Всього на суму:  П'ятсот грн. 00 коп., без ПДВ.

Виписав О. М. Крижановський:_____________________________________
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Соединение Точек.
Наилучшая прецизионная точность в соединении элементов 
системы стоматологической имплантации Alpha-Bio Tec. 
позволяет добиться высочайших клинических 
и эстетических результатов в работе.

12/ 2011

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250

   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

КОРОТКІ ІМПЛАНТАТИ ATID 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИБОРУ!

ATID ∅5
3.75

4.2 mmd

6 m
m

d

ATID ∅6
3.75

5.1 mmd

6 m
m

d

тел. 044-501-12-31, 228-68-06; email: ifl @voliacable.com; www.dentalinfo.kiev.ua

Розроблений спеціально 
для стоматології!

www.agneovo.com

с. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

5/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

         "Компанія ДЕНТЕК" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

c. 31

DR-17

Надійний 
та універсальний монітор

Розроблений спеціально 
для стоматології!

c.13

c.11

КОСМЕТИЧНІ ПРОТЕЗИ – ПРОДУКЦІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Новітнє високоточне інжекційне обладнання 
та спектр термопластичних матеріалів тел/факс: + 38 0314 24 31 60, 25 15 85

моб. + 38 067 312 22 63

E-mail: info@evolon.com.ua
www.evolon.com.ua

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

Відвідайте базовий курс
з протезування на імплантатах

доктора Павла Куца
11.06.2011 – м. Харьків

14.06.2011 – м. Дніпропетровськ

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ!

тел. (0

Акція №1
Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70
детальна інформація на c. 23

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

7/ 2011

передплатний індекс 37476

При купівлі 

25 імплантатів 
розширений хірургічний набір 

лише за $250
   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Реєстрація учасників: 
+38 067-632-5356
+38 067-632-5373 
+38 067-622-1005

info@remisdental.com
vitaliya.domanska@ivoclarvivadent.com

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольска, 66
м. Київ, вул. Фрунзе, 13 Д

м. Львів, вул. Севастопольська, 4
м. Одеса, вул. Мечникова, 2/1

 www.remisdental.com

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

• ОБЛАДНАННЯ Б/В • СЕРВІС • ЗУБОТЕХНІЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ
WWW.ZOOBLE.COM.UA

• ПРОДАЖ, ОРЕНДА СТОМАТКЛІНІК • РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ

4/ 2011

передплатний індекс 37476

SEVEN та BIOCOM 
довжиною 6мм

         "Компанія ДЕНТЕК" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Рентген-апарати дентальні

Рентген-апарати панорамні

Радіовіз іографи

Рентгенівські  дентальні  плівки

Хімічні  реактиви
c. 31

ТОВ «Юнідент Україна», тел.: 044-230-47-73, 044-230-47-72, e-mail: offi  ce@unident.org.ua

тел. (044) 501-12-31, 228-68-06

Акція №4

Купуючи 25 імплантатів Alpha Bio SPI
Ви отримуєте великий хірургічний набір

БЕЗКОШТОВНО (економія 1300 у.о.)

4/ 2012

Дочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

03113 г. Киев, 

Проспект Победы, 80/57

факс: (044) 456-51-85, 

тел: +38 067-240-06-07

www.kmizmarket.ru

НУПМ-40

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МИКРОМОТОРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 
И МИКРОМОТОРЫ

совместное 
производство 

с Sirona

НСТФ-300 (М4) (В2)

НПМ 40-02

НУП 30-М

НУПМ 40

ММП 20-01 (М4)(В2)

НЗТМ-40

НЗК0-02

НСТБФ-300 (М4) (В2)

НСТКСВ

НСТ1К-300

                      VIENA 2012                     6-9 червня    "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Їдемо до Австрії на EUROPERIO 7
разом з MIS

на особливих умовах

АКЦІЯ




