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Новий імплантат 
з конічним з'єднанням

від MIS

Розсмоктуючий та 
нерозсмоктуючий
шовний матеріал

австралійської компанії
DYNEK

Від 11 гривень за 1 шт.

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

ООО "Техно-Дент", Україна, Київ, вул. Братиславська 5
тел.: (044) 227-82-90, (067) 605-03-57
         (044) 227-62-90, (093) 911-62-34

www.techno-dent.kiev.ua

Пресовка нейлону (Valplast), 
виготовлення ацеталових Протезів

Прес-кераміка e.max

віддалене виготовлення 
хірургічних шаблонів Bredent SKY planx

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

тел./факс: 0352 43-30-25
                  0352 28-71-75
www.shop.satva.com.ua
office@satva.com.ua

м. Київ
метро Олімпійська 
вул. Димитрова, 22

тел. 044 599-90–10

ТОВ Дентал Депо Запоріжжя
м. Запоріжжя, вул. Южноукраїнська 19/22 

тел.: 061-233-98-07, 061-270-08-88 с. 19

Спеціальні літні пропозиціЇ
від тпФ «інФолайн»

тел. 044-501-12-31   www.dentalinfo.kiev.ua

Міжнародний Конгрес Альфа-Біо Tек 
в Ейлаті(ізраїль) для країн СНД і Балтії.

детальніше на с. 15

Alpha-Bio Club представляє:
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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®

 АКЦИЯ

Немецкий  стаНдарт  по доступНой цеНе:

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

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

 1 у.е. = 1 доллар

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом)

цены

от 
     2.800  

          
        

у.е.*

киевский инженерный центр

 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 сте-
клянной плевательницей ручного управления.
 Операционный светильник LEDview.

SINIUS

ORTHOPHOS xG 3D
 Универсальный рентген-аппарат  для цифровой пано-
рамной рентгенографии и томографии 3D.
 Благодаря функции объемной томографии аппарат иде-
ально комбинирует 3D и 2D режимы рентгеновской съемки.
 Автоматическая адаптация панорамного среза, боль-
шой выбор специальных программ  для индивидуаль-
ных настроек  с адаптацией к анатомии  и к клиническо-
му показанию.
 Цветной сенсорный экран показывает пользователю все 
возможности и помогает ему с помощью четких изображе-
ний и подсказок управлять аппаратом.

CEREC
 Система CEREC - метод компьютерного 
конструирования и изготовления фарфоровых 
восстановлений.
 CEREC позволит Вам быстро и с максимумом 
удобств выполнить требования пациента.
 Вы получаете уникальную возможность: 
всего лишь за одно посещение пациента, без 
установки каких-либо временных протезов, 
конструировать и изготавливать ориенти-
рованные на дефекты, биосовместимые, 
не содержащие металлов и имеющие цвет 
естественных зубов восстановления из высоко-
качественного и стойкого фарфора!

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

Endy 6200 Locapex Five

1300 у.е.*цеНа: 350 у.е.*цеНа:
 1 у.е. = 1 евро

на все приборы
со склада

Количество ограничено

-20%
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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 піч зуботехнічну Faort, 
після капітального ремонту.
Тел.: 050-597-74-95; 050-497-18-07

У зв'язку з переїздом продам б/в рентген-установку TROPHY 
в ідеальному стані. Була в експлуатації 4 роки в кабінеті на 
одне крісло. Ціна 12 000 грн. Торг. м. Київ.
Тел. 050-568-00-04

Продам б/в апарат для протяжки гільз «Самсон», 
у відмінному стані.
Тел. 050-701-80-56

Продаю, б/в 5 років, стоматологічну установку «Гнатус 
Сінкрус». Кронштейн + монітор встановлено у діючому 
стоматологічному кабінеті. Повністю робочий стан.  
Ціна 1000 у.о.
Тел. 067-446-50-46

Продам піч Programat Р100 з помпою. 
Стан хороший. 
Ціна 2 300 €.
Тел. 067-295-94-20

Продам б/в стоматологічну установку "Chiradent" з кріслом, в 
хорошому стані. Працює на відмінно. 
Обладнана слиновідсмоктувачем. 
Компресор безмасляний, працює тихо. 
Тел. 050-293-99-86

Продам б/в  ливарну установку «ТИТАН», в хорошому стані. 
Ціна договірна.
Тел. 098-430-22-42

Продам портативну стоматологічну установку «САТВА Порту 
Плюс»: турбіна, мікромотор, пустер і слиновідсмоктувач. 
Все у відмінному стані, загальний час роботи - максимум рік.
Тел. 097-257-79-69

Продам б/в піскоструминний апарат на два бачка + пісок 
фірми Белект (Білорусія) для обробки металу під кераміку 
(25 мкр). Працював 3 місяці з моменту купівлі. 
Тернопільська область.
Тел. 095-820-22-50

Продається скалер Woodpecker UDS-J, 
в комплекті 5 насадок і ключ. 
Був у використанні кілька разів. 
Можливий торг. 
Тел. 063-112-15-17

Продам б/в електрошпатель зуботехнічний, температура 
наконечника регулюється перемикачем. В копмлекті з 
електрошпателем запасний наконечник. Насадки в комплект 
не входять. Ціна 350 грн., м. Сімферополь.
Тел. 099-526-13-30

Продам б/в установку Chiromega (Словаччина) 2007 
року. Знаходиться в робочому стані в Дніпропетровську 
(можливий попередній огляд). Стан хороший (регулярна 
профілактика).  Вартість $ 1500. 
Тел. 067-563-83-97

Продам б/в керамічну піч. Ціна 450 €.
Тел. 095-810-21-26

Продам Piezon Мaster 600 з аксесуарами. 
В комплекті: 3 шланга, 3 наконечника, 3 стерилізаційних 
бокси (2 профілактичних, 1 ендо) плюс насадки.
Тел. 063-383-36-88

Продам б/в ливарню індукційну Fussus Galoni 380В, б/в. 
Ціна 11 000 грн.
Тел. 097-114-74-94

Продам дві стоматологічні установки б/в в робочому стані: 
Praktic В, Ergostar.
Тел. 067-278-66-70

Продам б/в  ливарну установку Dentaurum MEGAPULS 
Compact, стан відмінний. Компактна і зручна в роботі, була 
в експлуатації 6 міс., в подарунок новий сплав Remanium 
"Dentaurum" – 1 кг. Ціна $ 8 000.
Тел. 096-141-90-36

Продам б/в апекс-локатор Denjoy Joypex 
через непотрібність.
Тел. 097-672-87-93

Продам б/в мікроскоп в хорошому робочому, 
відкаліброваному стані. В комплект входять три об'єктива 
(х2, х4, х8) з них 2 на вибір встановлюється в револьверний 
тримач мікроскопа. Усі об'єктиви з захисними фільтрами. 
Ціна 10 000 грн. Тел. 099-444-02-55

Продам б/в бормашину Korund-NX б/в, 
в роботі практично не використовувалась, стан відмінний.
Тел. 097-689-24-71

Продам ● Зуботехнічне обладнання Продам ● стоматологічне обладнання
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МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 
050-351-01-81, 097-919-52-02, 
e-mail:litchrombulat@mail.ru

ооо “литхромбулат”

нивкиМ

270 грн 

Прессовка 
нейлона

(Deflex)

депофорез КУпрАЛ

ЭмАЛь-
герметизирУющий 
ЛиКвиддентин-

герметизирУющий 
ЛиКвид

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

Продам стоматологічний б/в наконечник 
Bien Air з підсвіткою. 
Пропрацював 1 рік.
Тел. 067-836-76-22

Продається б/в ортопантомограф Siemens 
Orthopantomograph 10 E, 2000 року випуску.               
Є запасна голівка.
Тел. 098-525-22-00

Продаю б/в стоматологічну установку Guangzhou Chuang 
Qi Medical Equipment Co., Ltd. CQ-218 в дуже хорошому 
стані. Установка була куплена в листопаді 2011 року і 
використовувалася як резервна в залі з двома кріслами. 
Установка ще на гарантії. Тел. 050-533-37-34

Продам б/в скейлер TOP SELECTOR U2. Функції: скелінг 
- ендо. Комплектація: прилад, шнур 2 м, шнур живлення, 
педаль. Без наконечника. До скейлера підходять всі види 
насадок в тому числі від Wooodpecker. У роботі був 1 рік, стан 
відмінний! Тел. 063-198-15-03

Продам б/в стоматологічну установку Sirona M1. 
Привезена з Німеччини. Була реставрована. 
Комплектація: турбіни з світловодом, 2 електромотори, 
коагулятор, скейлер.
Тел. 067-591-69-92

Продам ● стоматологічне обладнання

7

www.china-dent.com.ua

м ы  ус т у п и м
Н а ш л и  де ш е в л е ?

Тел: 095-883-02-85

самые 
Низкие цеНы
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Пропоную послуги зубного техніка – металокераміста, 200 
грн. (duceram кіss, duceram love), металопластмаса 110 грн., 
дешева кераміка 150 грн. (ультрапалін), прескераміка 600 
(Е.мах) циркон, знімні протези - 280 грн. Перші 3 одиниці 
зроблю зі знижкою. Тел. 093-053-70-90

Зубний технік пропонує свої послуги  недорого.
Тел. 098-020-67-38

Стоматологічна установка Fona F3 (2007). Вбудований 
скайлер EMS. Адаптована під помпу-аспіратор, до 
неї 2 турбінних наконечника Sirona T3 Racer (кнопка) 
+ пневмомікромотор W & H, з регулюванням обертів і 
реверсом. Тел. 050-658-90-65

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ
ООО “литхромБулат”

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

097-919-52-02, e-mail:litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

acry pol r
пластмасса горячей полимеризации

Гипс ruthinium Hard 

Акриловые зубы 
acry rock V
подходят также для 
нейлоновых протезов

Отполировано пастой 
acry lux

1 кг – 400 грн

1 кг – 30 грн

1 планка –
23 грн

250 гр – 170 грн

- 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

 мощная подсветка 
на аккумуляторе 
(заряд на 5-8 часов)

 фокусное 
расстояние: 
420 мм и 320 мм

 Цвета: 
красный, синий, черный, 
золотистый, серебристый

 увеличение: 2,5/3,5

Здам в ореНдУ КрісЛо 
в стоматоЛогічНомУ КабіНеті 

(м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4). 
Кабінет після ремонту, повністю укомплектований 
новим обладнанням: стоматустановка «КЛЕСТА» 
(Японія), стіл + стілець лікаря, панмед, автоклав. 
В наявності рентген-кабінет, ортопантомограф, 

зуботехнічна лабораторія (всі види протезних робіт).

теЛ.: 097-371-15-47, 
  044-295-58-88

Продам ● стоматологічне обладнання

У сучасну стоматологічну клініку "Гармонія" потрібен 
лікар-стоматолог на загальний прийом, з досвідом роботи. 
Робота в хорошому колективі, гідні умови праці та наявність 
великої клієнтської бази. Клініка знаходиться в Миколаївській 
області. З/п 2000-4000 грн. на тиждень. Тел. 098-935-59-45

На роботу у приватну стоматологічну клініку (м. Львів) 
потрібен лікар-стоматолог з досвідом роботи.
Тел. 067-595-02-22

робота в стоматоЛогії • вакансії

ПосЛУги ЗУботехНічНих Лабораторій
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В стоматологічну клініку (м. Позняки), потрібні лікарі-
стоматологи з досвідом роботи не менше 10 років. 
Наявність власної бази пацієнтів вітається.
Тел. 098-837-05-28

Інтерн стоматолог, шукаю роботу!
Тел. 097-116-77-75

Стоматологічна клініка в місті Полтава запрошує на роботу 
лікаря-стоматолога з досвідом роботи не менше 3-х років.
Тел.: 067-499-19-11, 0532 69-29-11

Шукаю роботу в Києві. 
Стоматолог інтерн.
Тел. 063-457-69-56

Шукаю роботу стоматологом, чи асистентом стоматолога. 
У 2012 році закінчив Шепетівське медичне училище!
Тел. 098-779-71-32

На постійне місце роботи потрібен зубний технік (м. Київ) 
в нову зуботехнічну лабораторію. 
Вимоги: бажання працювати і вдосконалюватись. 
Умови роботи: повноцінне робоче місце. 
Тел. 050-170-74-81

Шукаю роботу в стоматології: 
гігієніст, терапевт, асистент стоматолога.
Тел. 098-797-71-32

Запрошуємо на посаду асистента стоматолога. 
Вимоги: освіта середня медична 
або лікар-інтерн першого року.
Тел. 044-22-33-055

робота в стоматоЛогії • вакансії

робота в стоматоЛогії • резюме

Терміново запрошуємо на роботу асистента стоматолога.
Тел. 067-270-54-05

Потрібен лікар-стоматолог (терапія, ортопедія), досвід 
роботи не менше 3-х років (бажано зі своєю базою пацієнтів), 
висока процентна ставка, хороші умови для роботи.
Тел. 097-756-36-76
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При купівлі 
30 імплантатів 

системи Connect 
хірургічний набір

безкоШтовНо

Откройте все преимущества нанотехнологии CaptekTM

золотые коронки и каркасы под керамику
без литья и фрезерования Коронка №1 

в мире!

Композитный металл имеет 
множество важных преимуществ
Благодаря уникальной структуре 
«композитного металла» (золото 
916 пробы – 80%, платина – 20%), 
эстетичные качества Сарtек 
полностью сочетаются с прочностью, 
универсальностью и противодействием 
вредным бактериям, которую 
обеспечивает материал Сарtек.

Здоровье
Клинически доказано, 
что материал Сарtек 
уменьшает количество 
зубного налета и вредных 
бактерий. Только лишь 
материал коронки активно 
помогает поддерживать 
здоровье Ваших зубов и 
поверхности вокруг них.

Прочность*
Проверенная 
прочность и долгая 
служба коронок и 
мостов.

Красота
Никаких темных линий или следов с 
материалом Сарtек. Приятный золотой 
цвет, ни единой окиси в составе - это 
поверхность, которая имеет уникальные 
свойства рассеивания света, служит 
замечательной основой для керамики, 
выглядит по-настоящему живой и естественно 
гармонирующей с зубами ротовой полости.

Идеальная 
фиксация и 
размещение
Доказаны, по 
сравнению с 
традиционным 
восстановлением.

Золотая основа
• минимизирует 
появление потемнений 
и улучшает эстетичный 
вид

• поглощает вибрации

• привлекательна для 
пациента

Официальный представитель Captek в Украине:
www.kokooverland.com
(097) 158-19-36

Предлагаем сотрудничество стоматологическим клиникам и зуботехническим лабораториям

Здам в оренду стоматологічні крісла в діючій стоматології. 
Ремонт, нове обладнання, рентген-апарат, кімната 
відпочинку, ресепшен. Кабінет знаходиться в 300 м від метро 
Дорогожичі. Можливо офіційне працевлаштування. 
Вартість зміни 250 гривень. Тел. 063-272-88-84

Здам в оренду крісло в кабінеті, розташованому в людному 
місці. За 9 років напрацьований потік пацієнтів. 
Можливості для вашої розкрутки! Офіційне 
працевлаштування. 295грн/ зміна.
Тел. 067-235-34-16

Сучасний легальний стомат. кабінет 
в оренду на будь-який термін.
м. Полтава.
Тел. 099-775-05-42

Здам в оренду стоматологічний кабінет у новій клініці, 
кабінет обладнаний всім необхідним.
Тел. 067-230-98-23

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

Здається в оренду стоматологічний кабінет у новій клініці. 
Кабінет обладнаний всім необхідним (район Русанівки).
Тел. 098-082-31-63

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

Здається стоматологічний кабінет в м. Хмельницькому. 
Чистий, охайний. В наявності 2 стоматологічні установки, 
Rg-кабінет (плівковий), сан. блок, архів, ординаторська.
Тел. 067-582-68-05

Здається в оренду стоматологічне крісло в повністю 
обладнаній стомат. клініці (Голосіївський район).
Тел. 093-349-45-41

У місті Бровари здається стоматологічний кабінет в оренду. 
Нове приміщення, повністю нове обладнання. В наявності є 
стоматологічна установка,  меблі, Панмед, сухожар. 
Ціна договірна.
Тел. 067-445-43-16

ореНда стоматКЛіНіК/КабіНетів
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По всем организационным вопросам 
обращаться 

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

e-mail: brovera@mail.ru

 Детский панорамный снимок - 100 грн

 Стандартный панорамный снимок 
(распечатка или CD) - 150 грн

 ВНЧС (распечатка или CD) - 150 грн

 КT верхней и нижней челюстей - 500 грн

 KТ + Стандартный панорамный снимок - 
600 грн

 KТ синусов (ЛОР патология) - 400 грн

 Расширенный анализ томограммы - 150 грн

г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 4 корп. 1

Предварительная запись по телефонам:

(044) 592 25 05, (044) 242 83 49
(Результат на e-mail: dental-ct@ukr.net)
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Пропонуйте варіанти піскоструминних апаратів. 
Хочу на 2 сопла, невеликий розмір. 
Чекаю пропозицій!
Тел. 067-141-27-47

Куплю лицьову дугу "Amman Girrbach" + трансфер, 
нову або б/в в хорошому стані.
Тел. 066-291-37-58

Куплю лампу для відбілювання Zoom, 
можна б/в в хорошому стані.
Тел. 097-428-70-07

КУПЛю ● Зуботехнічне обладнання

КУПЛю● стоматологічне обладнання

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

Продам стоматологічний кабінет 
з орендою приміщення, Київ.
Тел. 098-437-67-67

Продається діючий стоматкабінет: установка Kavo, 
інтраоральна камера, рентген, автоклав, інструментарій, 
бокс для зберігання стерильних інструментів, меблі. 
Ліцензійна підтримка 1 рік.
Тел. 050-373-18-81

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

Сучасний легальний стоматологічний кабінет здам в оренду 
на будь-який термін, 
у місті Полтава.
Тел. 099-775-05-42

Продам стоматологічну клініку в Києві. В наявності 
3 стоматологічних крісла, кімната директора, хол з місцем 
адміністратора і диванами для очікувань, кухня, два 
санвузли, кімната для стерилізації інструментів та зберігання 
препаратів, рентген-кабінет.  Тел. 098-430-22-42

Стоматологічний кабінет на одне крісло в Сімферополі. 
Ліцензія на всі види діяльності, установчі документи 
(юр. особа), установка та обладнання. Працює 4 роки. Район 
облаштовується, конкуренції немає. 
Тел. 050-658-90-65

ореНда стоматКЛіНіК/КабіНетів

Продам стоматКЛіНіКУ/КабіНет
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03680, Украина, г. Киев, ул. машиностроительная, 44
тел./ факс: +38 (044) 247-41-06,  тел:+38 (044) 383-07-23, 383-07-75
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua, www.medmarket.kiev.ua

При покупке лазера 
сlaros рiсо (Еlеххion, Германия)
стоматологическая установка 
в ПодароК!!!

Количество комплектов ограничено
Всего: 6 990€ за комплект

АКЦИЯ!!!

Офіційний дистриб’ютор в Україні:
ПП «Медмаркет Сервіс», Київ
тел: (044) 247-41-0616 17



61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел/факс: (057) 717-76-92, 714-01-31 
medtech@med-market.com.ua  
www.med-technika.com

Рентген дентальный 
GRANUM 

от 2200$

Компрессоры 
GRANUM

от 600$

Стоматологические 
установки 
GRANUM от 2690$

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

от 1740$
Автоклав GRANUM

моделировочНый воск

дублируЮЩий 
силикоН

твердый сплав 
для изготовлеНия 
бЮгельНых протезов

артикуляциоННый
спрей

режуЩие диски 
для сплавов

18 19



Kомпания Castellini відома своїм праг-
ненням зробити конструкцію установки 
максимально функціональною і зручною 
для роботи. Концепція дизайну стомато-
логічних установок Skema 5, Skema 6 і 
є результатом спеціалізованого дослі-
дження, спрямованого на забезпечення 
більшої свободи дій для медичного пер-
соналу в ході робочого процесу.

Система для тривимірного пломбування кореневих каналів E & Q Plus дає можливість лікарю 
вибирати між вертикальним ущільненим теплою гутаперчею та введенням розм'якшеної в результаті 
нагрівання гутаперчі, або використовувати обидві техніки пломбування каналів одночасно.

VERAVIEWEPOCS 3D
Комбінований рентгенапарат 
з функціями томографії

м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В, 01001, Україна
Тел. (044)234-43-00 
www.ipst.com.ua

3D ACCUITOMO 170
Комп’ютерного цифрового 
стоматологічного томографа

VERAVIEWEPOCS 3De
Комбінований рентгенапарат 
з функціями томографії

Доцільність інвестицій. 
Можливість 

банківського кредиту 
на 2 роки 

під 5% річних
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сертифицироваННое 
оборудоваНие NSK(ЯпониЯ) 
от официальНого дилера

Физиодиспенсер 
SurgicXTPlus с оптикой LED

28 228
грн.

Высокоэффективная 
хирургическая система 
с бесщеточным 
микромотором

АкционнАя 
ценА: 

PRESTO AQUA II - не требующий смазки 
турбинный наконечник для лаборатории. 

Идеально 
сконструирован для 
обработки керамики 
(в т.ч. на основе 
циркония)

АкционнАя 
ценА: 

11 760
грн.

Портативный эндодонтический микромотор 
с наконечником ENDO-MATE DT

7 229
грн.

Легкий и удобный 
наконечник с 
миниатюрной 
головкой.

АкционнАя 
ценА: 

комплект: 
электрический микромотор 
M40BN (NSK, Япония) 
+ плата управления 
+ шланг Bien-Air 
(Швейцария) 

4 900
грн.

АкционнАя 
ценА: 

4 340
грн.

АкционнАя 
ценА: Пневматический 

микромотор Ti 205L 
(титановый с оптикой LED) 

г. Киев, ул. Хорива 23/9, оф.1 
тел.: +380 44 592 21 21 
        +380 66 8062 555
        +380 96 440 550 7
info.kiev@tsdental.com.ua

ооо «тС ДентАл»
w w w. t s d E n t a L . C o m . u a

г. Днепропетровск, 
ул. Паникахи 2, оф.103
тел.: +380 56 744 97 37
        +380 99 141 56 34
az@tsdental.com.ua

акция
Действительна 

до 31 августа 2012
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З нагоди відкриття
оновленого веб-магазину

АКЦІЙНІ ЗНИЖКИ
НА ЛІТЕРАТУРУ!

Повний перелік акційних пропозицій на сайті
www.galdent.com.ua

акція діє з 13.07.12 по 13.08.12 або до закінчення товарних запасів

ТзОВ «ГалДент», вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, 
тел./факс: +38 (032) 271-20-22, 271-22-72; 
моб.: (098) 593 65 77, (095) 759 88 60;
e-mail: info@galdent.com.ua, www.galdent.com.ua

НабІр "OSS" 
для гвинтової фіксації 
кісткових блоків – 
інструменти і гвинти
(ø1,0 мм і ø1,2 мм)

оNLINE архів
«Стоматологічні оголошення»

новий 
номер журналу 

               з'являється 
                               на сайті

   завжди за тиждень
      до виходу
            друкованої версії
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специальные осенние предложения 
от компании Sirona*

сПрашивайте у оФициалЬнЫх дистрибЬЮторов комПании SIRONa в украине:
■ «Ремиз-Дентал», г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, 66, тел.: +38 (0562) 38-85-38, (067) 622-10-05
■ «CERTUS», г. Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 43/1, тел.: +38 (048) 795-32-336, (067) 482-32-33
■ «Стоматсервис», г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-А, тел.: +38 (044) 278-41-10, (050) 414-23-43
■ ООО «Премьер-Дентал» г. Львов, ул. Грабовского, 11, корп. 5, +38 (032) 297-63-65, (032) 261-43-03
■ АОЗТ «Меридиан», ул. Сумская, 126, г. Харьков, тел.+ 38 (057) 714-90-91, (057) 717-90-90
■ ООО «3I», г. Львов, ул. Пекарская 69-А, офис 106, тел.: +38 (032) 244-86-79, (067) 670-56-74

*Акция дейстивтельна до 30.11.2012

стоматологическая устаНовка  
с8+ от 8 495 €

3 наконечника 
в подарок!

более 30 000 установок
продано во всем мире!

цифровой паНорамНый аппарат 

ORTHOPHOS XG 3 18 495 €

■ 6 программ для стандартной диагностики
■ Высокая информативность снимков
■ Высокочастотный генератор излучения
■ Напряжение на трубке 60–90 кВ
■ Низкая доза облучения
■ Надежное и удобное позиционирование пациента

интраоральный рентген
VaRIO DG в подарок!

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: 26.07.2012. 
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:_____________________________________

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




