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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: office@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.)



ТОВ «КАСКАД ДЕНТ»
м. Київ, 03179, вул. Ірпінська, 78-а, тел./факс: 044-501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www. kaskad-dent.com.ua

 Количество ограничено. Акция действительна до 01.05.2011

Замена любой старой стоматологической установки 
на новый  A-DEC (США) с компенсацией 

от 1000 $ за единицу

Приобрети интраоральный 
рентген-аппарат Minray 
в комплекте с радиовизиографом 
Digora Optime Deluxe

всего за 8 990 €

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

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

www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

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

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

от 2.500 у.е.
Fona 1000 C (без движущегося пантографа)

от 3.500 у.е.
Fona 1000 C Flex (с движущимся пантографом)

от 4.200 у.е.
Fona 1000 C (с верхней подачей)

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3
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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 стоматологічний наконечник кутовий «нУ-30». 
Ціна — 300 грн.
Тел. 063-946-77-12

Продам б/в піч для випалу та пресування кераміки 
cerampress-Qex-Q50 із помпою. 
Виробник — Dentsply (СШа). Ціна договірна.
Тел. 067-763-60-37

Продаю б/в піч Vita Vacumat 6000 m із пультом і насосом. 
Ціна — € 4100.
Тел. 067-909-18-76

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Продам стоматологічний перехідник «ПбС-01Т», призначений 
для переходу з    двоканального шлангу на чотириканальний 
наконечник типу «М4» (Росія).
Тел. 063-946-77-12

Продам б/в зуботехнічні пічки для металокераміки: 
«Термодент-3» (ціна — 900 у.о.) і «Термодент-4» (ціна — 1700 
у.о.). Обидві у відмінному стані.
Тел. 050-925-42-51

Продам зуботехнічну піч «аверон» 
(модель «007Сб», 1998 р.в.) із компресором. 
У гарному стані. Ціна — 8000 грн.
Тел. 050-977-93-02

Продам терміново б/в (зроблено 100 випалів) піч 
avto-Press-Plus (виробництво Jeneric Pentron, СШа) із помпою, 
у заводській упаковці, з інструкцією та документами. 
У відмінному стані. Ціна — $2200.
Тел. 067-763-60-37

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Піч для пресування та випалу кераміки

SatelliS 
uGin'dentaire 

067-868-81-82 

Продаю б/в автоклав «ГП-10», об`єм 10 л. 
Установлений у діючому стоматологічному кабінеті. 
Ціна — 4000 грн.
Тел. 067-446-50-46, м. Київ

Продам б/в стоматустановку Surf (cemm, Італія). У комплекті: 
два крісла (для лікаря й асистента), верхня подача на чотири 
інструменти, скейлер mectron, мікромотор bien air. 
У гарному стані. Ціна — 3000 у.о.
Тел.: 050-300-70-22, людмила Григорівна

Продам установку «Сатва комбі-а» з кріслом Siemens: 
два мікромотори, пневмовихід, два пістолети «вода/повітря». 
У гарному стані, є документи.
Тел.: 050-614-11-32; 098-400-17-09, м. дніпропетровськ

Продаю б/в стоматустановку «Гнатус Синкрус» 
у гарному стані. нижня подача інструментів. 
Установлена в діючому стоматологічному кабінеті. 
Ціна — 8000 грн.
Тел. 067-446-50-46, м. Київ

Продаю б/в (3 місяці) стоматологічну установку 
з кріслом лікаря. У наявності документи. 
Гарантія — 2 роки. 
У відмінному стані. Ціна — 2000 у.о.
Тел. 050-352-89-03

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам ● стоматологічне обладнання

Цифровий панорамний рентген-апарат

Gendex 
ortHoralix 9200 dde 

067-868-81-82 

Продаються нові стоматологічні:

- ультразвукові скалери wooDPecKeR uDS-1 
вартістю $ 300.

- фотополімерні лампи Saab 
безпровідні світлодіодні - $150

тел. 050-386-51-59, Олег

Продам б/в автоклав «ГК-10» у гарному стані.
Ціна — 4500 грн.
Тел. 044-362-81-10

Продам б/в візіограф RSV Imagine Visiodent uSb-2. 
Використовувався близько року, 
зроблено не більше 200 знімків. У відмінному стані. 
Ціна — прийнятна, можливий торг.
Тел. 067-999-26-36

Продам б/в рентген-апарат Soredex minray. 
Експлуатувався з листопада 2009 року.
Ціна договірна.
Тел. 093-338-82-33

Продам б/в стоматустановку Praktik c, 
стандартно оснащену інструментами.
Тел. 066-724-37-83
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Контактные телефоны: 
+38 (050) 939-98-29
+38 (050) 504-45-67
+38 (0352) 40-09-16

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

STOMADENT 
IMPULS

от 4650 Евро

НАСТОящЕЕ ЕВРОпЕйСКОЕ 
КАчЕСТВО —

2 гОдА гАРАНТИИ

ВОзМОжЕН ВыКуп 
у ВРАчА б/у 

СТОМАТуСТАНОВКИ

ФОРМИРуЕМ 
дИлЕРСКую 

СЕТь

Продам ● стоматологічне обладнання

Продам б/в візіограф Gendex Visualix eND X-RaV 
(sensor) (Geredex, СШа, 2005 р.в.), 
краплеподібної форми. 
Ціна — договірна.
Тел. 067-763-60-37

Продам б/в стоматологічну установку «Хірадент-654» 
у відмінному стані.
Тел.: 067-811-28-00, Руслан, м. Тернопіль

Продам стоматустановку «Сатва комбі» у гарному стані. 
Ціна — $1300.
Тел: 097-928-57-22, м. Кривий Ріг

Продам б/в запечатувальні пристрої melag.
Тел. 066-734-37-83

Продам б/в стоматологічний автоклав melag (typ-24), 
об`єм 10 л, 1992 р.в. Ціна — 4000 грн. 
доставка — «автолюкс», 
«нова пошта», оплата при отриманні.
Тел.: 067-676-11-19, м. дрогобич

Продається б/в стоматустановка Gnatus HX (бразилія). найдорожча 
комплектація. нові оббивки, подушки, два пневмовиходи, 
скейлер, вбудована фотополімерна лампа, електромотор «дП-4». 
Експлуатація — 3 роки при 100% технічному обслуговуванні. 
В ідеальному стані. Ціна для продажу — $2950. Тел. 067-445-43-16

Продам б/в стоматологічну установку chirana mini 04 
(Словаччина). нижнє підведення інструментів та система 
дезінфекції шлангів, пилосос. Колір — зелений. 
Гарантія. Ціна — договірна.
Тел. 050-352-50-16, м. Київ

Фотополімерна лампа провідна б/в (1,5 року), світлодіодна, з 
оригінальним німецьким світловодом. Виробник — Корея. 
У гарному стані. Ціна — 300 грн.
Тел. 063-237-89-65

Продам б/в стерилізатор паровий: 
автоклав melag 23 (ціна — 6000 грн), 
автоклав melag 28 (ціна — 8000 грн).
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в стоматологічну установку olsen. Усе працює — 
стан дуже гарний. Можливе відправлення в будь-яке місто 
України, встановлення й підключення.
Ціна — $1600, торг.
Тел. 050-622-55-16; 098-44-888-63

- 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

550 грн

ХАРИзМА, г. Киев, ул. Мостицкая, 9
Тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02

www.harizma.com.ua

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

Made in USA

● Комфорт при ношении!

● Увеличение: X2.5, X4, X6

● Полный вес 56 грамм!

7

стоматологічні
Крісла ліКаря, асистента

товари від виробниКа 

(095) 6942276    (096) 4125966
www.dservice.com.ua
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Продам б/в ультразвуковий скейлер woodpecker uDS-P. 
Портативний апарат для скейлінгу, 
пародонтології та ендодонтії. 
Ціна — 1900 грн.
Тел. 098-820-99-25

Продам б/в фотополімерну лампу в гарному стані. В 
експлуатації 3 роки (не ремонтувалася, замінювався 
акумулятор 2 місяці тому). дуже проста і надійна. 
Ціна — € 450.
Тел. 050-999-69-64

Продам б/в стоматустановку (бразилія). 
Колір — аквамарин.
Тел. 050-711-44-44

Продам б/в візіограф Planmeca-Dixi-2007, 
можливо з датчиком В-1 або В-2, у відмінному стані. 
Ціна — договірна.
Тел. 067-763-60-37 

Продається б/в стоматологічна установка Gnatus із верхньою 
подачею інструментів. Стан нової. була придбана в травні 
2010 р., початок експлуатації — вересень 2010 р. Обтягнута 
захисною плівкою. Ціна — 4800 у.о.
Тел. 066-755-77-10, андрій Володимирович

Продам ● стоматологічне обладнання

Зубний технік (Закарпаття, м. Ужгород) здійснює всі види 
ортопедичних робіт, окрім штампування. 
Стаж роботи — 11 років. Стислі терміни, висока якість, 
помірні ціни. Перша (пробна) робота — 20% знижка.
Тел. 066-300-77-15

лабораторія в місті Києві на лівому березі запрошує на оренду 
зубних техніків із досвідом роботи . Усі умови для комфортної 
роботи. нове обладнання провідних світових виробників.
Тел.: 044-227-62-90, 093-911-62-34

Зуботехнічна лабораторія та ливарня (вся Україна). Укладаємо 
договори з клініками і лікарями, маємо ліцензію! У нашій 
лабораторії працюють лише професіонали! Гарантія, кур`єр. 
Ми знаходимося у м. буча.
Тел. 097-804-04-80, Ігор; 067-266-41-92, Юрій

ПослУги ЗУботехнічних лабораторій

Зуботехнічна та ливарна лабораторія «Супрем» 
(15-ти річний досвід роботи) запрошує до 

співпраці лікарів, стоматкабінети та клініки, зубних техніків. 
Виготовляємо литво, металокераміку, металопластмасу 

(у тому числі на замках), знімні протези та інше. 
Оптимальне співвідношення ціни та якості. 

договірні відносини. Кур’єр. 

тел.: 044-235-6790, 235-0754, 067-445-2342 
Олег Миколайович.  www.suprem.com.ua

МАгАзИН СТОМАТОлОгИчЕСКИХ МАТЕРИАлОВ
ООО “литХромбулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81

litchrombulat@mail.ru

НивкиМ

лИТХРОМбулАТ

украина, чехия, USA, Италия, германия, Словакия

производство германия

1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса
ГИПС

Дробь 
Для ПеСкоСтруя

цена за киллограм - 38 грн.

м. Київ, 
метро осокорки

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

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

590 Eur

promotion PRICE 750 Eur
promotion PRICE

590 Eur

promotion PRICE

490 Eur

promotion PRICE

890 Eur
promotion PRICE

185 Eur
promotion PRICE

9
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У приватну стоматологічну клініку в Печерському районі 
м. Києва потрібен лікар-стоматолог (чоловік) 
із досвідом роботи не менше 10 років. 
Ортопедичний та хірургічний прийоми.
Тел. 096-403-45-35

Відкрито конкурс на вакансію лікаря-стоматолога-
ендодонтиста. Вимоги: обов'язковий досвід роботи після 
інтернатури в приватній клініці. наявність пройдених 
додаткових стоматологічних курсів, майстер-класів тощо.
Тел. 067-370-42-53

робота в стоматології ● вакансії

Потрібен асистент стоматолога з досвідом роботи 
в стоматологічну клініку в дарницькому районі міста Києва.
Тел. 044-575-53-52

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) запрошує на роботу 
зубного техніка з досвідом роботи. 
надаємо житло. Оплата гідна.
Тел. 063-299-00-68

в сУчаснУ стоматологічнУ КлініКУ У 
Центрі міста Києва 

ЗаПрошУються на роботУ 

асистент стоматолога (сестра медична) та санітарка. 

Всі питання за телефонами  
044-569-81-18, 066-518-99-15

Стоматологічна клініка «Супрем» з 15-ти річним досвідом 
роботи (м. Київ, район з/д вокзалу) запрошує на постійну 

роботу лікаря стоматолога та асистента лікаря стоматолога.
договірні відносини, порядність та чіткість виплати зарплати.  

тел.: 044-661-83-63, 067-445-23-43 
В'ячеслав Максимович. www.suprem.com.ua

Увага, роЗПродаЖ!

Імплантат «Tuareg»(«Adin») - $55
Імплантат «Dynamic»(«Cortex») + абатмент - $65

Імплантат «Dynamic»(«Cortex») база - $60
Імплантат «Classic»(«Cortex») + абатмент - $60

Імплантат «Classic» («Cortex») база - $55
А також інструментарій фірми «Cortex» за зниженими 

цінами (сумісний з системами «Alpha-Bio», «MIS», «AB Dental»)

тел.: 044-332-44-32; 332-25-32

«стоматолог-Ж»
г. Киев, ул. шота руставели, 27
тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@ukr.net

►odident
Эстетический вид позволяет сочетать с работой имплантологии. 

Четырехслойные зубы. Отличный эстетический вид, очень естественный (ВИТа).

►odipal
Трехслойные передние и задние зубы (ВИТа). Специальное оформление края 

передних зубов для сцепления с пластмассовым протезом.

►odilux
Трехслойные передние и задние зубы (Ivoclar).

Высокая устойчивость к стиранию.

►odiMax
Три слоя в верхних передних зубах и два слоя в остальных (ВИТа).

Твердые и износостойкие.

unideSa
(Испания)

искусственные
акриловые 

зубы

робота За Кордоном для стоматологів 
та медсестер

Проводиться набір лікарів стоматологів та медсестер для роботи 
в приватній клініці міста Сулейманія, Курдестан (автономія Іраку). 

Потрібні лікарі  стоматологи за спеціалізацією: 
ортодонт, терапевт, ортопед, хірург та медичні сестри. 
вимоги для лікарів досвід роботи не менше 5-ти років; 

для медсестер не менше 2-х років. 
Заробітна плата лікарів від $2000,  медсестер  від $1000. 

Робота на контрактній основі від 1-го року. 
Клініка забезпечує: візу, переліт, проживання 

та харчування на час роботи.
Запис на співбесіду по телефону 

в м. дніпропетровську
+38056-788-55-95(94) з 9-00 до 19-00.

У стоматологічну клініку (м. бровари) потрібен лікар-
стоматолог на загальний прийом. досвід роботи від 3-х років 
після інтернатури! Пацієнтами забезпечуємо! 
Офіційне оформлення!
Тел. 068-597-56-29

Потрібен лікар-стоматолог у приватний стоматологічний 
кабінет на правах оренди (м. львів).
Тел. 067-961-93-74

11
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робота в стоматології ● вакансії

Зубному техніку потрібен підготовник металу. 
досвід роботи і творчій підхід бажані.
Тел. 050-353-80-72; 361-26-72

Потрібен лікар-стоматолог (дівчина), можна з не великим 
досвідом роботи, але з великим прагненням, для роботи в 
приватній клініці в Старобішево (м. донецьк).
Тел. 095-030-60-80

У стоматологічну клініку в м. Києві (Солом`янка і Позняки) 
потрібен асистент лікаря-стоматолога.
Тел. 044-35-390-35

лікар хірург-стоматолог з досвідом роботи: 3 роки після за-
кінчення інтернатури та спеціалізації. Знання хірургічної 
стоматології, імплантології, протезування. Постійне удоско-
налення, володіння сучасними методиками, наявність відпо-
відних сертифікатів. Можливий переїзд. Тел. 067-795-63-19

У стоматологічну клініку (м. Івано-Франківськ) потрібні 
лікарі-стоматологи. досвід роботи від 5 років. Оформлення. 
Приймаємо на навчання студентів 5 курсу, лікарів-інтернів.
Тел. 067-991-38-93

Хірург-імплантолог, місто Київ. 
Шукаю роботу за сумісництвом. 
Стаж 12 років загальний та 5 років в імплантології. 
Маю все необхідне обладнання.
Тел. 067-659-50-99

Здам в орендУ 
стоматологічне Крісло (стоматКабінет) 

в діючій стоматологічній клініці з рентгеном, 
радіовізіографом та стерилізацією. 

Кабінет з новими меблями, після ремонту, 
укомплектований новим стоматологічним обладнанням.  

тел.:067-902-04-55, 
063-577-88-28

СМЕжНыЕ ОблАСТИ 
В эНдОдОНТИИ

Семинар по эндодонтии 
14-15 июня 2011 г. Киев

доктор Михаил Соломонов, DMD
1. Endodontic  - periodontal lesions эндодонтально
периодонтальные(пародонтальные) совместные 
поражения.
• Определение, Этиология и Патогенез.
• Классификация.
• Клинические и рентгенологические признаки.
• Диагностика и дифференциальная диагностика.
• Методы лечения и их последовательность в различных 
группах поражений.
• Прогноз.
• Разбор сложных клинических случаев.
• Схема совместной работы 
парадантолога(периодонтолога) и эндодонтиста.
2. Резорбции (Internal, External Inflammatory, Аpical 
Inflammatory, Surface, Cervical invasive, Replacement, 
Transitional Apical Breakdown).
• Биология процессов резорбции кости и зубов.
• Защитные механизмы и их нарушения.
• Определение, Этиология и Патогенез.
• Классификации и их сравнение.
• Клинические и рентгенологические признаки.
• Диагностика и дифференциальная диагностика.
• Методы лечения, их варианты и комбинирование, 
новейшие подходы и  разработки.
• Прогноз и сроки наблюдений.
• Разбор клинических случаев.
• Резорбции в практике терапевта, эндодонтиста 
и ортодонта.
• Авторская классификация резорбций.
3. Невитальное отбеливание.
• Препараты, техника, показания и противопоказания, 
опасности, прогноз.

По организационным вопросам просим Вас 
обращаться в представительство IDG

 в Украине.
тел.: +38(097)8162075; +38(093)6604417  

Маргарита
тел.: .+38(067) 5046208; +38(044)2327709 ; 

+38(093)0298660  Антон
e-mail: brovera@mail.ru

Стоимость: 4000 грн.

оренда стоматКлініК/Кабінетів

робота в стоматології ● резюме

Здам в оренду стоматологічний кабінет, можливо позмінно. 
Місто Київ, пр-т. Перемоги. 
Тел. 067-209-45-46

Здам в оренду крісло в окремому кабінеті в місті Харкові. нове 
обладнання, кондиціонер, свіжий ремонт, рентген. 
Ціна прийнятна. 
Тел. 097-080-28-42

 «Оксия» 
г. Киев, тел. (044) 592 0063, 5591097

E-mail: oxia@ukr.net, www.oxia.net.ua

«PErMA EvOlutiOn» – итОги ПервОгО гОдА нА рынКе

Прошел первый год с начала продажи материала 
«Perma Evolution» на рынке Украины. За этот период 
его приобрело огромное количество врачей, которые 
остались довольны своей покупкой. Наилучшим по-
казателем этого являются повторные заказы «Perma 
Evolution» практически от всех клиник и стоматологов, 
которые хотя бы однажды использовали его в своей по-
вседневной практике. 

Отечественные специалисты признали этот мате-
риал удобным в работе и соответствующим всем совре-
менным требованиям, которые сегодня выдвигаются к 
стоматологическим продуктам. Для его производства 
используются наилучшие, тестированные и сертифици-
рованные в Германии, составляющие. Кальций, который 
тоже входит в состав «Perma Evolution», оказывает пол-
ный спектр лечебного действия. Его дозировка является 
достаточной для того, чтобы материал не растворялся в 
канале зуба и сохранял в нем свою целостную структуру. 

Мы хотели бы обратить Ваше внимание на стоимость 
«Perma Evolution». На сегодняшний день она являет-
ся революционно низкой. Вы покупаете стандартный, 
удобный шприц-автомикс по цене 298 грн, что значи-
тельно дешевле других аналогичных материалов. 

Тем врачам, кому еще не приходилось работать с 
«Perma Evolution», мы хотели бы немного рассказать 
об этом материале. 

«Perma Evolution» – это двухкомпонентный (паста/
паста) материал для пломбировки корневых каналов, 
изготовленный на основе эпоксидной смолы с добав-
лением гидроксида кальция и рентгеноконтрастных 

наполнителей. Материал является эндогерметиком (си-
лером) и используется с первичнотвердыми материа-
лами – гуттаперчевыми штифтами, термафилами и т.д. 
Абсолютно инертен, биологически нейтрален. «Perma 
Evolution» самостерилизируется, что позволяет из-
бежать реинфекций корневого канала; безусадочная 
и самовосстанавливающаяся (благодаря микрокап-
сулам). Материал не вызывает раздражения ткани и 
не реабсорбируется ею. «Perma Evolution» готова к 
применению – этой пастой можно без усилий пломби-
ровать корневые каналы, применяя любую известную 
методику. Удобна в работе. «Perma Evolution» имеет 
улучшенные манипуляционные свойства, высокую тка-
невую совместимость и цветовую стабильность.

Еще одним продуктом из арсенала компании «Alfred 
Becht GmbH», который хорошо себя зарекомендовал, 
является паста для лечения гангренозных каналов на 
основе йода под названием «Asphaline». Она имеет 
ряд преимуществ, которые качественно выделяют ее из 
среды себе подобных. Ее неоспоримые козыри – высо-
кая эффективность и удобство в работе. 

Также обращаем Ваше внимание на чистящие и по-
лировальные пасты производства компании «Alfred 
Becht GmbH». Паста «Profiguard» имеет высокую 
абразивность и отличается хорошим чистящим эффек-
том. Паста «Profipolish» обеспечит прекрасную поли-
ровку пломб и самих зубов. Хотели бы заметить, что при 
стандартной цене, один тюбик этих паст содержит 95 г 
материала. В среднем, это в два раз больше, чем у дру-
гих производителей.
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Здам в оренду стоматологічний  кабінет (м. Київ), 
який розташований в дарницькому районі. 
Повністю укомплектований сучасним обладнанням, 
в наявності  рентген.
Тел. 050-711-44-44

оренда стоматКлініК/Кабінетів

Здам в орендУ 
стоматологічнУ КлініКУ (м.Київ). 

В наявності два кабінети, рентгенкабінет, 
повністю укомплектовані. ліцензія. 

адреса: ст. метро Позняки, пр-т Григоренка 39-б. 
Ціна  за домовленістю.  

тел.: 067-506-55-52

При обследовании пародонта электронным 
зондом достигается одинаковая сила зондиро-
вания, что в свою очередь создает такое преи-
мущество автоматизированного метода перед 
мануальным, как получение возможности более 
точной, а значит, более объективной количе-
ственной оценки состояния пародонта.

Постоянная сила зондирования электронных 
зондов уменьшает возможность получения вари-
антных значений при зондировании, автоматиче-
ская запись данных в компьютер облегчает сбор 
и анализ большого количества данных за продол-
жительный промежуток времени и в динамике.

Еще одним преимуществом автоматизиро-
ванного обследования является наглядность и 
доступность полученных результатов для боль-
ных (цветной, графический, процентный ана-
лиз), благодаря чему у них создается стойкая 
мотивация для лечения и профилактики генера-
лизованного пародонтита. 

Преимущество использования автомати-
зированной системы за счет получения более 
точных результатов измерений, а также сокра-
щения времени, затраченного на обследование 
пациентов и фиксацию результатов на бумаж-
ных носителях данных зондирования.

АИТАС плюС, 
33001, г. Ровно, ул. Дубенская ДОС 217, 

тел./факс (0362) 62-05-16,63-19-35, 
e-mail: aitas@utel.net.ua, aitas@ukrpost.ua, 

www.floridaprobe.com.ua, www.aitas.com.ua 

– диагностиКа 
третьего 

тысячелетия

Продам зуботехнічну лабораторію в місті Кривий Ріг, 
з об'ємами робіт.
Тел. 067-569-56-83

Куплю шафу шумоізоляційну, на два яруси, під компресор 
"ecom" 50-10z і вакуумну помпу з сепаратором.
Тел. 066-300-11-60

Куплю б/у або новий панорамний  
цифровий  рентген-апарат віком до трьох років.     
Тел. 067-67-61-119

Продається стоматологічна клініка у місті Києві, 
діюча, на 3 крісла. ліцензія до 2012 р. 
Район: станція метро Харківська. 
Тел. 050-370-36-50, Юрій Євгенійович.

Продам стоматологічний кабінет! Місто Київ, 
район борщагівки, повністю обладнаний,
Всі документи, ліцензія. (Приміщення в оренді).
Тел. 067-786-45-46

Куплю б/в зуботехнічне обладнання: 
самсон, 
бензиновий паяльник із компресором, 
полімеризатор.
Тел. 097-977-49-02

ПродаЖ стоматКлініК/Кабінетів

КУПлю ● Зуботехнічне обладнання

КУПлю ● стоматологічне обладнання

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

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

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

ООО ТпФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине
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Стоматологическое
оборудование и комплектующие,

полный спектр инструментария 
для стоматологов 

и зубных техниковДочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

► Боры твердосплавные

► Турбинные наконечники

► Наконечник микромоторный угловой

► Наконечник микромоторный прямой

► Фрезы с торцевой нарезкой

► Иглы хирургические

► Пульпоэкстракторы

► Каналонаполнители

31113 г. Киев, Проспект Победы, 80/57
факс: (044) 456-51-85, тел: +38 067-240-06-07

e-mail: kmiz@ukr.net,  www.kmizmarket.ru

► Алмазные головки

► Бор твердосплавный

► Бор «Трепан»

В 3 раза
дешевле!

17

► НУПМ-40

(совместное производство с Sirona)

► Наконечник турбинный 
НСТксв-300 (М4, В2,S)

(совместное производство с Sirona)



отЗывы стоматологов 
на naViStoM.net

naviStom.net предоставляет возможность гостям и зарегистрированым 
пользователям портала оставить свои отзывы и мнения об оборудовании, 
материалах, а также услугах стоматологической сферы. 

В каталоге сайта naviStom.net собран наиболее полный ассортимент стома-
тологического оборудования и материалов, в котором каждый желающий, без 
регистрации, может оставить свой отзыв, который не останется без внимания. 

Под отзывом принято понимать озвученное мнение о чем-либо, личная 
оценка как со знаком плюс, так и со знаком минус. но даже при негативной 
оценке, не следует забывать о корректности, избегая грубых высказываний 
и взаимных оскорблений. 

С помощью отзывов гости и пользователи naviStom.net могут высказать 
свои замечания и вносить коррективы к товарам, которые возможно будут 
учтены и исправлены производителями.

Раздел с отзывами о товарах, представленных в каталоге портала, может 
быть полезным помощником при выборе стоматологического оборудова-
ния или материалов. Перед тем как что-то приобрести, можно ознакомить-
ся не только с описанием товара от поставщика, но и проанализировать 
компетентные и объективные отзывы о нем.

Сайт узнает зарегистрированых пользователей и 
самостоятельно заполнит Имя.

Останется только написать отзыв и нажать ОТПРАВИТЬ

Представьтесь 
и оставьте отзыв 

о товаре

Незарегистрированый 
пользователь

должен доказать, что он не робот
заполнив проверочный код:)
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интернет магазин  www.dlux.biz   тел.(057)756-8-000
чФ "денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. л.Свободы, 34, к.148
оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 
www.dentalux.ua      |      www.dlux.bizwww.dlux.biz

акция от WWW.dlux.BiZ

аКЦия!

аКЦия!

внимание

внимание

 микромотор 
пневматический

coXo

наконечник угловой 
микромоторный

coXo

 Эндомотор с 
апекслокатором C-root-1

coXo

аКЦия!
внимание

скалер ультразвуковой 
автономный udS-e 

wooDPecKeR

аКЦия!
внимание

скалер ультразвуковой 
автономный udS-l 

wooDPecKeR

аКЦия!
внимание

скалер ультразвуковой 
udS-K

wooDPecKeR

аКЦия!
внимание

7280

аКЦия!
внимание

лампа фотополимерная 
led-d

wooDPecKeR

2000
грн.

грн.

832

416

грн.

грн.

6500
грн.

3000
грн.

наконечник турбинный 
кнопочный для ортопедии

coXo

аКЦия!
внимание грн.

624

аКЦия!
внимание

гарнитур зубов 
28шт.

HuGe Dental

грн.
39,96

2200
грн.

ПРОГРАММА ФОРУМА:

08.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.40 доклад: Протокол взаимодействия клиники и лаборатории
 лектор: Валерий Земка
 зуботехническая лаборатория "Калибра" (Черкассы)
10.40 – 10.55 вопросы и ответы

11.00 – 11.40 доклад: Планирование современных    ортопедических работ 
 лектор: Виталий Ищенко
 частная зуботехническая лаборатория (Киев)
11.40 – 11.55 вопросы и ответы

11.55 – 12.15 кофе-брейк

12.15 – 12.30 презентация: Система керамики GC Initial. Красота и практичность

12.35 – 13.35 доклад: ПЕЕК – новый класс материалов 
 лектор: Марио Парра
  частная зуботехническая лаборатория (Испания)
13.35 – 13.50 вопросы и ответы

13.50 – 14.30 обеденный перерыв

14.30 – 14.45 презентация: IPS InLine. Одна керамика. Три технологии 

14.50 – 15.30 доклад: Усовершенствование краевого прилегания литых конструкций
 лектор: Александр Серегинов
   частная зуботехническая лаборатория (Луцк)
15.30 – 15.45 вопросы и ответы

15.45 – 16.05 кофе-брейк

16.05 – 16.20 презентация: ROLAND - CAD/CAM из Японии

16.25 – 17.05 доклад: Лаборатория будущего. 
 Будет ли в ней место для зубного техника?
 лектор: Владислав Исаков
  зуботехническая лаборатория "Ямамото Центр Украина" (Киев)
17.05 – 17.20 вопросы и ответы
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ЗаКаЗ стоматологичесКих 
товаров и УслУг 
череЗ Портал naViStoM.net

на портале навигатор стоматологии появилась возможность заказывать 
стоматологические товары и услуги непосредственно через  каталог. 

Под каждым представленным в каталоге товаром есть предложения от по-
ставщиков Украины, России и беларуси. Выбрав нужного поставщика, вы пе-
реходите на страничку описания товара от определенной компании. Именно 
на странице описания товара у поставщика можно сформировать заявку на 
приобретение данной позиции.

для формирования заявки нужно просто заполнить все имеющиеся поля в 
форме на сайте, указав свои контактные данные и вопрос или уточнения по 
поводу товара в поле «Примечания». 

Заявки на приобретение товаров или услуг может отправлять любой гость 
или пользователь портала. Разница заключается лишь в том, что зарегистри-
рованному пользователю не нужно вводить проверочный код, имя и e-mail, 
что облегчает процедуру заполнения и экономит время. 

Все заявки незамедлительно отправляются поставщикам, после чего, они 
выбрав наиболее удобный им способ, связываются с покупателем.

Представьтесь и 
сообщите как 

с Вами связаться

Докажите, 
что Вы не 

робот:)

Введите 
любую 
дополнительную 
информацию 
в это поле

Зарегистрированые пользователи не заполняют ничего, 
а только нажимают одну кнопку ОТПРАВИТЬ

29



30

ЖУрнал «стоматологічні оголошення»  ви моЖете отримУвати:
м. дніпропетровськ
КММ МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93

м. Кривий ріг
КММ МЕдТЕХнІКа-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя
ВІТадЕнТ вул. анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42
дЕнТ лЕнд пр-т леніна, 95, тел. 061-289-33-88
КММ МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. луцьк
КММ МЕдТЕХнІКа-11 вул. Сагайдачного, 1, 0332-75-18-99

м. івано-Франківськ
КММ МЕдТЕХнІКа-15 вул. бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. Київ
бІОдЕнТ вул. дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
дЕнТЕК в ул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІнФОлайн пр-т 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31
лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24
КаСКад дЕнТ вул. Ірпінська, 78-а, тел. 044-501-17-02
ОКСІя вул. бажова, 1, офіс 32, тел. 044-592-00-63
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
СТОМаТОлОГ-Ж вул. Шота Руставелі, 27, тел. 044-531-98-90
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
ХаРИЗМа вул. Мостицька, 9, 5-й поверх, тел. 044-462-52-87
ЮнІдЕнТ УКРаЇна вул. Шолоденка, 3, офіс 212, тел. 044-239-47-72

м. Кіровоград
КММ МЕдТЕХнІКа-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

м. херсон
КММ МЕдТЕХнІКа-4 вул. Жовтневої революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. харків
дЕнТалЮКС пр-т. л. Свободи, 34, к. 148, тел. 057-337-74-40
КММ МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

м. чернівці
КММ МЕдТЕХнІКа-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. сімферополь 
КММ МЕдТЕХнІКа-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. тернопіль
яРІШ ПП вул. Збаразька, 37, оф. 6-а, тел. 0352-40-09-16

м. одеса 
КММ МЕдТЕХнІКа-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07
КОМПанІя КРИСТал вул. дорожня, б. 25, тел. 048-777-30-05

м. мелітополь
КММ МЕдТЕХнІКа-5 вул. байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. севастополь
КММ МЕдТЕХнІКа-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. миколаїв
КММ МЕдТЕХнІКа-12 пр-т леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

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 «Самурай», м. Київ, вул. Марини Роскової, 23. 
номер підписано до друку: 14.04.2011. 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. 

ооо «юнидент Украина»
авторизованный дистрибьютор Kodak dental Systems в Украине
04116 г. Киев, ул. шолуденка, 3, оф. 212
тел. +38 044 230 47 73, e-mail: office@unident.org.ua

КodaK 2100

КodaK 6100

KodaK 2100
новый высокочастотный (300 кгц) рентгеновский аппарат
• 10 уровней чувствительности для пленки и 
датчика

• Специальный режим понижения радиации на 
90% при работе с радиовизиографом

• Встроенная система самодиагностики и 
контроля безопасности

• Переключение режимов для работы с пленкой 
и радиовизиографом

• Встроенный счетчик произведенных снимков

• Индикация дозы облучения, полученной 
пациентом во время экспозиции

KodaK 6100
Цифровая радиографическая система
• Реальное разрешение: 20 пар линий/мм 
(теоретически 27,03 пар линий/мм)

• Технология: Кodak sensor technology – ccD 
матрица с защитным фиброоптическим 
фильтром

• Размер матрицы: 1200x1600 для сенсора         
Size 1 – 27,5x37,7 мм

• активная поверхность: 22x30 мм

• Подключение: uSb 2

• Снижение радиации на 90% при работе               
с рентгеновским аппаратом KoDaK 2100

наивыCшее Качество 
ПолУчаемого 
иЗобраЖения

KodaK 2100 
          + 
KodaK 6100

Цена 
  6500 евро

аКЦия!

маКсимальная беЗоПасность для ПаЦиентов и Персонала!

*1у.е.= 1$ в гривнах по курсу на день оплаты.

650 у.е.* 850 у.е.*

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

Основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

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.

2700 у.е.*

2500 у.е.*




