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СТОМаТОлОГІЧнІ

ОГОлОШЕння
• ПРОдаЖ, ОРЕнда СТОМаТКлІнІК • РОбОТа В СТОМаТОлОГІЇ

с. 29

    при купівлі 20 імплантів
розширений хірургічний набір

 лише за $200 !

Сезон акцій триває!

наСтупна акція незабаром

“компанія Дентек”
044-498-28-51
063-233-55-58

8/ 2010

28.10 - 30.10.2010

СучаСний Спеціалізований 
фрезерний центр

Каркаси з оксиду 
цирконію, титану 
та кобальт-
хромового сплаву

SAGEN SV
Універсальний 
фотополімерний матеріал.

DR-17

Надійний 
та 

універсальний 
монітор. 

Розроблений 
спеціально для 
стоматології!

Навчальна подорож 
до клініки 

Лоренцо Ваніні

КеРамічНа маса 

VISION 

Auto Press Plus, 
Meta-Press 230V 

Тел. 093-629-29-61
www.dentalsale.com.ua

Піч для випалу кераміки

передплатний індекс 37476



ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Piezon® master 700

Air-Flow Master Air-Flow handy 2+

Air-Flow® handy Perio

miniMaster Air-Flow Master Piezon®

Piezon Master Surgery

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Аппараты для полирования зубов и удаления 
налета методом пескоструйной обработки

Ультразвуковые аппараты для эндодонтии 
пародонтологии и профилактики

Ультразвуковой хирургический 
аппарат

Стоматологическая установка

FONA 1000

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
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВейцаРсКое КачестВо
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ПОлныЙ СПЕКТР мАТЕРиАлОВ 
для ВРАЧЕЙ и зубных ТЕхниКОВ

ОбуЧЕниЕ 
для ВРАЧЕЙ и зубных ТЕхниКОВ

чП «Вертикаль», г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46/210
тел.: 0562-36-69-02, тел./факс: (0562) 32-06-10

e-mail: shofu@ua.fm, www.vertical.dp.ua

ЛИЦЕНЗИЯ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ

 Консультативные услуги и практическая помощь в 
получении лицензии.

 Справка про материально-техническую базу.

 Дополнение, расширение видов деятельности.

 Получение копии лицензии.

 Проект, рентген (санитарный паспорт).

050-346-24-35 

044-331-37-21 

044-507-23-65 

dentacom777@gmail.com
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Продається б/в стоматологічна установка в ідеальному стані 
фірми "FINNDeNT QuINT" 2002 року виробництва.
Ціна – 2500 у.о.
Івано-Франківська область.
Тел. 050-654-18-06

Продається зуботехнічна б/в піч для каркасів з оксиду 
цирконію-алюмінію VITa INceRamaT. Відмінний стан. 
Ціна – 1100 ЄВРО. 
Моб. 068-121-64-43

Продам б/в зуботехнічний безтіньовий світильник D - Tec на 
одне робоче місце. 
Ціна – 270 ЄВРО.
Тел. 068-121-64-43 андрій.

Продам б/в пічку Vacumat 50 Vita. 
Ціна – 6000 грн., можливий торг.
Tел. 093-607-74-48

зуботехнічне обладнання

Стоматологічне обладнання

ПРОдАм б/В

ПРОдАм ОблАднАння

Продам обладнання  за  розумною ціною: 
пароструй  Steamer X3; муфільну піч; 

міксер Whip mix; піскоструй; піндекс (Китай); 
піч Meta Press; турбінні наконечники; 

фотополімерну лампу.

моб. тел. 093-629-29-61  Руслан.

Auto Press Plus, 
Meta-Press 230V 

Тел. 093-629-29-61
www.dentalsale.com.ua

Піч для випалу кераміки

Продам стоматологічну б/в фотополімерну лампу DemeTRoN 
KeRR Vcl 400
 у нормальному стані. Світлопровід 13ММ. 
Ціна – 500 грн. 
Тел. 068-121-64-43 андрій.

Продається б/в ортопантомограф cRaNeX 3, плівковий, 
виробництво компанії SoReDeX (Фінляндія). Реставрація: 
новий випромінюючий моноблок, новий електронний гене-
ратор, новий ходовий вал переміщення касети, нова касета 
KoDaK, фарбування. Тел. 050-383-14-71

У зв'язку із закриттям клініки терміново і дешево продається 
б/в автоклав moon (19 л.)  та б/в установка "Вектор". 
Обладнання в чудовому стані. 
Тел.: 067-231-36-39; 099-282-03-82 
запитати Олександра Георгійовича.

Продаю б/в портативну стоматустановку: слиновідсмоктувач, 
3-х функційний пістолет, 2 виходи під турбіну з подачею 
води, з них один з підсвічуванням, німецький електричний 
мікромотор з компресором ( в шумоізоляційній коробці).
Ціна – 750 у.о.  Тел. 067-288-88-87

АнгАРА-дЕнТАл

Физиодиспенсеры – $1670
лазеры от  –  $250
Коагуляторы  – 1700 грн

ЧП «Южный Причал»
www.angara-dental.com
Тел. 050-518-55-20
г. Симферополь

AnyXing BL-T&K 
50K 350W

Тел. 093-629-29-61
www.dentalsale.com.ua

безщітковий мікромотор

Продам піч б/в для пресування і випалювання кераміки 
ЕР-600 combi + помпа, Ivoclar Vivаdent, у відмінному стані.  
Ціна — 6000 ЄВРО. 
Моб. 050-348-62-73 Віталій.

Продам б/в стоматустановку «Сastellini» (Італія). 6 років, верх-
ня подача. Стіл лікаря: пістолет п/в, вихід під скалер, вихід 
під турбіну, вихід під мікромотор, мікромотор «castellini». 
Місцезнаходження  м. Запоріжжя. Ціна – 3200$.
Тел. 067-617-17-71 Валентин.

Продається б/в піч для випалювання та пресування кераміки 
Програмат 600-комбі в ідеальному стані. новий муфель, 
прес-драйв механізм, столик для пресування і випалу, 
оновлена програма. м. Київ. Ціна – 5500 ЄВРО.
Моб. 050-462-58-98

Продам б/в стоматологічні лампи для фотополімеризації. 
Ціна – 200$. 
Моб. 097-278-14-73

Продам б/в стоматологічну установку PlaNmeca (Фінляндія).  
У комплекті - пневматичний мікромотоp bien air. м. Київ. 
Моб. 050-383-14-71 Володимир.

Продається б/в установка «СаТВа», 2002 р. в., з документа-
ми на обслуговування, крісло «СІМЕнС» (електромеханічне), 
електромотор (Корея), два регульованих пневмовиходи 
МЕдВЕСТ, столик з манометром. Ціна – 9500 грн., торг.
Моб. 099-791-44-47. 

Продам б/в безмасляний компресор «HoNG Ke Hk-2 ew-35» 
100 л/хв, ресівер 35 л., малошумний. В експлуатації 1 рік. 
Ціна – $400 можна з осушувачем Durr + $500. 
Моб. 067-289-52-00

Продам б/в ендомотор з апекслокатором С-smart-1. 
Повний комплект, 9 програм, 9 режимів, 
наконечник в комплекті. 
Ціна – 650$.
Моб. 093-144-22-55

Продам пристрій для виготовлення одиничних керамічних 
коронок, вкладок, накладок, вінірів. б/в, в хорошому стані. 
Ціна договірна. Вінницька обл.
Тел. 0432-67-42-42

Продаються стоматологічні установки б/в: дипломат дЕ-100 
«Хірана-дентал», рентген Planmeca з системою комп'ютерної 
радіовізіографії DIXI Planmeca, відбілююча лампа zoom 2, 
інтраоральна камера Dp7, камера Панмед зі склом, ендомо-
тор X-smart. Моб. 097-365-73-98

Продам зуботехнічну б/в піч JeleNco commoDoRe 100. У 
хорошому стані, гарантія. 
Вакуумна помпа рідна, безмасляна. 
Ціна – 8000 грн. 
Тел. 068-121-64-43 андрій.

Продам б/в стоматологічний ортопантомограф PlaNmeca 
PRomaX(Фінляндія) з Цефалостатом.У відмінному робочому 
стані. м. Запоріжжя. Ціна 13000Є.
Тел. 067-617-17-71 Валентин.
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79008 м. львів вул. Староєврейська 22
тел. +380 32 236 72 42, факс +380 32 236 72 43
www.infolab.lviv.ua   roman.barabach@i.ua

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22

тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua

магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08

DR-17
Разработан специально для 
стоматологии!

нАдЕжныЙ и 
униВЕРСАльныЙ 
мОниТОР С РядОм 
фунКЦиЙ ПРОСмОТРА 
ВидЕОСигнАлА.

Прекрасно подходит для 
демонстрации лечения 
пациентам.

▼ Разрешение SXGa 1280 x 1024

▼ Оптическое стекло NeoV™

▼ Прочный металлический корпус

▼ Короткое время отклика: 3 мс

▼ динамический диапазон контрастности 3000:1

▼ Входы DVI, S-Video и cVbS 

▼ Функция автонастройки

▼ Электропитание постоянного тока 24 В 

        (для использования с медоборудованием)

▼ дополнительная ручка позволяет легко 

        менять положение монитора

▼ Гнездо для замка Kensington

▼ Стандартное крепление VeSa

www.tdb.ua
www.dentland.com.ua

т. 061-289-33-88
www.inteh.ua

т. 048-777-11-226 7
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Новое поколеНие 
электроННых аппаратов

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

ПРЕимущЕСТВА:
- обновленный дизайн

- усовершенствованный механизм
- укомплектован бактерицидной лампой

www.galoshmat.com.ua

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

ооо “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24
                        050-351-01-81
litchrombulat@mail.ru
www.litchrombulat.com.ua

Нивким

При покупке 
более 100 планок

стоимость 
1 планки – 18 грн.

8

Продам стоматологічну б/в установку «Хірадент». 
Відреставрована, у хорошому стані. 
Ціна – 1100$.
Тел. 066-499-37-37 Віталій.

Продам б/в стоматологічну установку SuNTem ST-D 309 (ви-
робництво Китай). Верхня подача на 5 інструментів. Стан хо-
роший. недорого.             
Тел. 067-964-88-90

Продам б/в стоматологічну установку (обладнання) emDa, 
виробницво Германія, в гарному стані.
Ціна – $1500.
Полтавська обл., місто Кременчук.
Тел. 093-546-25-91

ПРОдАм  б/В  СТОмАТОлОгіЧну  уСТАнОВКу  
Dabi atlant  (бразилія  2007  р.)  в хорошому стані 

з комплектом додаткового обладнання. 
Установка знаходиться в Києві.

Тел.: 044-273-34-33; 050-759-73-73

Тел.: 050-754-09-53, 
           050-050-50-30
email: m_step@mail.ru
www.crystal-stomatology.com

ОСТЕОдЕнТ, КОллАПАн (РОСія)
у нАС нАЙнижЧі Ціни!

ПРОдАм б\В ЕндОмОТОР

Едомотор з апекслокатором 
C-SMART-L. 
на гарантії. 

Ціна договріна.

Тел. 097-758-29-79

Продам стоматологічний б/в cтерилізатор SP-32e. 
Тел.: 050-370-93-30 Володимир.

Продам стоматологічну б/в УФ - камеру для зберігання сте-
рильного інструменту "ПанМЕд 1" - мала з металевим сек-
тором, кришкою. 
Ціна – 1000 грн. 
Тел. 050-370-93-30 Володимир.

б/В СТОмАТуСТАнОВКА
Продається б/в стоматустановка 
a-Dec  в гарному стані. Технічні 
характеристики: верхня подача 
інструментів, два турбінних 
шланга з підсвіткою та один без 
підсвітки, мікромотор  bien air з 
підсвіткою, столик асистента.  
Є додаткове обладнання. 
Тел. моб. 050-913-07-58 Роман.

КіЦ «Стоматсервіс» проводить щомісячні 
курси навчання на швейцарському обладнанні 

ЕмС з курсу «Профілактична стоматологія». 
За додатковою інформацію звертайтесь:

тел.: 044-278-41-10; 278-59-17
e-mail:stomats@astral.kiev.ua
www.stomats.ukrbiznes.com

ШВейцаРсКое КачестВо

а також інше б/в стоматологічне 
та зуботехнічне обладнання з 
німеччини: полімеризаційна 
лампа eSPe Triglicht, керамічна 
піч Programat P-95, модельна 
пилка Harnisch Ritch, вібростолик 
wassermann, фрезерний 
тример(сухий) Girbach.
Тел. 050-156-33-99.

ПРОдАм б/В СТОмАТОлОгіЧні 
уСТАнОВКи  SieMenS SiRonA M-1 ТА 

SieMenS SiRonA.

Продам б/в стоматологічний ортопантомограф PlaNmeca 
PRomaX (Фінляндія) з цефалостатом, у відмінному робочому 
стані. Знаходиться у місті Запоріжжі. Ціна – 13 000Є.
Тел. 067-617-17-71 Валентин.

Продається б/в стоматологічна установка cHIRaDeNT 
з компресором і кріслом. Стан ідеальний.
Ціна договірна. Івано-Франківська обл.
Моб. 050-654-18-06

Стоматологічне обладнання

ПРОдАм б/В

Продається ортопантомограф б/в cRaNeX 3+, 
виробництво SoReDeX (Фінляндія). Проведено реставрацію, 
нові комплектуючі: випромінюючий моноблок, електронний 
генератор, ходовий вал переміщення касети, нова кассета 
KoDaK. Монтаж, настройка, річна гарантія. Тел. 050-383-14-71

Куплю стоматологічний б/в набір хірургічних інструментів 
(щипці, елеватори).
Тел. 097-915-13-97

Продам дешево б/в крісло стоматологічне S1e(Словаччина), 
апекслокатор. м. донецьк 
Моб. 050-272-21-64 надія Олександрівна.

Продам б/в стоматологічну установку airomega 654 Duet. 
Гарний стан, ультразвуковий скелер, діатермокоагулятор, 
слиновідсмоктувач, пилосос, фотополімерна лампа 
(безпровідна).  Ціна договірна. 
Моб. 097-934-75-21 андрій.

Продам б/в стоматустановку СШа Performer.
Ціна – 2000$
Моб. 093-570-11-17

Продам б/в стоматологічний наконечник w&H (австрія). 
Оригінал. Модель Rc - 95Rm. Посилена роторна група, 
кнопковий затиск з 4-канальним з'єднанням, поодинокий 
спрей. Гарантія 12 міс. Місцезнаходження м. Запоріжжя. 
Ціна – 1450,00 грн. Тел. 067-617-17-71 Валентин.

Продам радіовізіограф СОПІКС (Франція), в упаковці, 
майже новий, зроблено менше сотні знімків. 
Компресор  «ТОРнадО 70» в звукоізоляційній шафі, 
працював 1,5 роки. 
Моб. 067-250-25-14

Продам б/в стоматологічне крісло КСМЕ-1 
у відмінному стані.  
Ціна – 3500 грн. 
Тел. 098-369-13-90



Современный 
специализированный 
фрезерный центр предлагает

каркаСы из окСиДа циркония
Любой протяженности, из высококачественных 
немецких материалов

мы не уДивляем ценой. 
мы уДивляем качеСтвом.

фрезерованные каркаСы из титана и CoCr
Высококачественные материалы, отсутствие внутренних 
напряжений и деформаций, высокая точность 

инДивиДуальные абатманы на титановой 
платформе, из окСиДа циркония и металла
Для любых систем имплантатов, любой сложности

г. Киев, ул. Протасов Яр, 13
тел.: 044-221-48-18, 098-433-89-74, 063-948-03-33, 050-411-54-92

email: info@dfz-dental.com.ua
www.dfz-dental.com.ua 11

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22
тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua
магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08

10
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1995-2000: Кубанский государственный меди-
цинский университет диплом с отличием. 

2000-2002: Израиль. Государственный Универ-
ситет. Лицензионный подготовительный учебный 
курс перед теоретическим и практическим экзаме-
нами для получения Израильской лицензии врача 
- стоматолога. Сдача экзаменов. 

(DMD)врач стоматолог
2002-2004: Ординатура кафедра ФППВ Кубан-

ского государственного медицинского университета
2006: Практический курс по использованию 

оперативного эндодонтического микроскопа в еже-
дневной стоматологической практике. (Израиль)

1. Современная классификация пульпитов и 
периодонтитов
2. Рентген как неотъемлемая часть зндодонти-
ческого лечения
3. Анатомия апикальной части канала
4. Вспомогательный инструментарий при эндо 
лечении и работа с ним
5. Техники обработки канала
6. Антисептическая обработка канала
7. Обтурация корневого канала
8. Анатомические вариации каналов
9. Перфорации
10. Работа с коффердамом
11. Подготовка зубов к протезированию после 
эндо лечения
12. Фармакология в эндодонтии
13. Первая помощь в эндодонтической практике

Участие в семинаре 
при оплате до 17.09.10 -2400грн.

оплата с 18.09.10 – 2800грн.
обязательна предоплата.

тел.: 044-232-77-09, 093-029-86-60
e-mail: brovera@mail.ru

михаил Павлович Певзнер

9-10 октября 2010 г.киев

КАЖдОднЕВнАя эндОдОнТИя 

DMD (врач-стоматолог) — школа стоматологии, Тель-
авивский университет, 1994 г.

Специалист в области имплантологии и эстетического 
протезирования в США (Лос-Анджелес), клинический 
инструктор на курсах повышения квалификации в области 
имплантологии и пародонтологии (США, Лос-Анджелес).

1987—1990: Кафедра топографической анатомии и 
оперативной хирургии (МГМИ).

2000—2004: Кафедра прикладной лазерной 
стоматологии(Больница «АС УТА », Тель-Авив).

1994—2007: Частная специализированная практика 
в имплантологии и эстетическом протезировании (Тель-
Авив,Израиль).

Гистология мягких тканей применительно к планиро-• 
ванию лоскута

Анатомические принципы планирования лоскута в • 
верхней и нижней челюстях

Принципы премедикации при лоскутной хирургии• 
Обзор базовых хирургических принципов• 
Принципы планирования размера и вида лоскута• 
Использование аутогенного фибрина для ускорения • 

заживления мягких тканей.
Виды лоскутов • 
Принципы и методы увеличения длины лоскута• 
Обзор шовного материала и методов наложения швов • 
Обзор протоколов лечения после операционных • 

осложнений при лоскутной хирургии
Ознакомление и принципы работы с инструментами• 
Формирование лоскута• 
наложение швов ( более 10-ти видов ) применительно • 

к имплантологии и общей хирургической практике 
Получение аутогенного фибрина ( мастер – класс )• 

стоимость участия 
при оплате до 14.09.10 – 2400грн.
При оплата с 15.09.10 - 2800грн.
Количество мест ограниченно!!! 

Предоплата обязательна.
тел.: 044-232-77-09, 093-029-86-60

e-mail: brovera@mail.ru

Гай Леви

14 октября 2010 г.одесса
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТы 
РАБОТы С МяГКИМИ ТКАняМИ. 

Куплю зуботехнічний столик б/в до паралелометру. 
Моб. 067-384-73-40 андрій

Куплю стоматустановку Sironа С1 в неробочому стані 
по запчастинах. 
м. луцьк.  
Моб. 067-788-67-61 Віталій.

Куплю б/в крісло стоматологічне, невеликих розмірів. 
Моб. 097-443-82-55 

Куплю б/в неробочі стоматологічні наконечники імпортного 
виробництва, без механічних пошкоджень 
(Китай, Росія не цікавить). 
Моб. 050-622-55-16

запчастини та комплектуючі 

зуботехнічне обладнання

Стоматологічне обладнання

КуПлю б/В

Куплю б/в стоматологічний автоклав S або b класу, в нор-
мальному стані. 
Тел. 066-444-73-41 Ігор.

КуПлю  ПіндЕКС-мАШину  
(мОжнА  б/В)  

ТА  АРТиКуляТОР з 
лиЦьОВОю дугОю

ВиРОбниЦТВА фіРми КАVo.

Тел. 095-825-95-15

Стоматологічне обладнання

ділові контакти

ПОСлуги. ПРОПОзиЦія

Київські підготовчі курси для стоматологів в Чехії. 
Стоматлітература Чехії, питання тестів і іспитів, нострифіка-
ція, підготовка документів, вивчення мови, легислатива.
Моб. 050-266-87-80 
www.medcheh.ucoz.ru

діагностика і лікування дисфункціональних станів ВнЩС. 
бруксизм. Оклюзійна дисгармонія.  доктор медичних наук 
за фахом "стоматологія", професор, завідуючий кафедрою 
ортопедичної стоматології і ортодонтії, лікар вищої категорії. 
Тел. 097-280-20-41

Хірургічний кабінет дентальної імплантації “Форум” 
(м. Київ) пропонує співпрацю лікарям ортопедам.
Тел. 044-232-71-62

Зубний технік, стаж роботи 12 років, пропонує співпрацю 
лікарям-стоматологам: металокераміка, бюгельне протезу-
вання, нейлонові протези та інше (м. Київ).
Пробна робота - 30 грн. за одиницю металокераміки. 
Моб.: 063-271-50-57; 095-320-04-07

Високоестетичне протезування. Виготовлення каркасів 
e.max Press (Ivoclar), alumina (Vita zahnfabrik). 
Моб.: 097-397-33-97; 068-240-30-60

зуботехнічні лабораторії

Продам б/в рентген апарат oRIX 70 (Італія). В експлуатації 
з вересня 2008 року. Ідеальний стан. 
З документами і сертифікатом. м. Черкаси  
Моб. 050-313 48 66 Максим Олександрович.

лиття гнучких протезів, постановка: з нейлону Flexi - 200 грн, 
з матеріалів Deflex(I-flex), Valplast, Tcs-300 грн, 
з ацеталу - 200 грн, з поліпропілену (ліпол) - 180 грн 
Термін литва – 1 день. 
Моб.: 095-435-20-08; 067-407-69-07, Юлія.

Зуботехнічна лабораторія приймає замовлення на виготов-
лення ортопедичних конструкцій: металокераміка, безмета-
лева кераміка, кераміка на оксиді цирконію, протези на 
імплантатах, бюгельні та термопластичні протези. 
Моб.: 050-974-54-49; 093-428-87-26

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

співпраці: лікарів, стомат. кабінети та клініки, 
зубних техніків. Оптимальне співвідношення ціни 

та якості. договірні відносини. Кур’єр. 
Тел.: 044-235-6790; 235-0754; 067-445-2342 

Олег миколайович.  www.suprem.com.ua

Зубний технік, який має свою зуботехнічну лабораторію, 
шукає лікаря-стоматолога для співпраці по протезуванню. 
Пунктуальність та якість гарантую.
Тел.: 098-020-67-38; 063-291-15-79.

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці лікарів-
стоматологів, стоматологічні клініки та зубних техніків. Тер-
міни та якість роботи гарантуємо. на перші пробні роботи 
знижка.  Тел./факс:032-260-14-64, моб.: 096-420-78-06; 
095-418-52-77, e-mail: info@mmlab.com.ua
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79008 м. львів вул. Староєврейська 22
тел. +380 32 236 72 42, факс +380 32 236 72 43
www.infolab.lviv.ua   roman.barabach@i.ua

MOLDAVEST exact
Фосфатна, без вмісту графіту, прецизійна 

формувальна маса для техніки коронок та мостів

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22

тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua

магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-0818 19
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- 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

Romed R

03148 г. Киев, ул. Строкача, 5
                                        Тел./факс: 044-361-96-73
                                                                 044-403-05-30

e-mail: med_alyans@ukr.net

- Перчатки смотровые, 

   хирургические

- Перчатки    

   текстурированные

- Ватные роллы

- Шприцы, системы, иглы

- Перчатки виниловые, 

   нитриловые

- халаты одноразовые 

стер.\не стер.

- лезвия, катетеры, 

   канюли

- маски, шапочки

- Тонометры, стетоскопы

- бахилы для посетителей 

   и персонала

- Салфетки для 

   посетителей

- фартуки  п\этилен 

одноразовые

более 700 наименований товаров 

медицинского назначения для аптек, 

стоматологии, медицинских центров

20

СТОмАТОлОгіЧниЙ  ЦЕнТР  "ВЕнЕЦія"  
у  міСТі  КиєВі зАПРОШує нА РОбОТу:
лікаря-ортодонта,  лікаря-стоматолога  на  

дитячий прийом та асистента
лікаря-стоматолога.
Тел. 044-220-46-28

СТОмАТОлОгіЧниЙ  ЦЕнТР 
у  міСТі  КиєВі ПРОПОнує РОбОТу

лікарю-стоматологу-ортопеду з досвідом роботи 
не менше 5 років. 

бажано вміння протезування на імплантах.

Тел.: 044-497-97-06, 497-60-26

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 

(медичну сестру). договірні відносини, 
порядність та чіткість виплати зарплати.  

Тел.: 044-661-83-63; 067-445-23-43 
В'ячеслав максимович. www.suprem.com.ua

зуботехнічні лабораторії

Куплю б/в піскоструйний апарат на 2 колби (50-250 mkm) 
в гарному стані.
Тел.: 067-591-67-41; 095-543-34-51

Сервісне обслуговування та ремонт стоматоло-
гічного обладнання. авторизований сервісний 
центр «bien air» по ремонту мікромоторів та 
наконечників усіх типів. 
ТОВ «КаСКад дЕнТ» Тел.: 044-501-17-02 

Сервіс

«мАйСТЕР-дЕнТ»

Сервісне обслуговування та ремонт 
стоматологічного обладнання. 
авторизований сервісний центр “w&H” по 
ремонту стоматологічних наконечників всіх 
типів.  ТОВ “МаЙСТЕР-дЕнТ”. 
Тел.: 044-285-41-21; 285-41-31

ПОСлуги. ПРОПОзиЦія

ПРОдАєТьСя 
ТОРгОВО-СТОмАТОлОгіЧниЙ бізнЕС 

у міСТі КиєВі.

Тел. 067-447-16-32.

РОбОТА В СТОмАТОлОгії

Шукаю роботу стоматологом. Основні навички: професійне 
чищення зубів, офісне відбілювання, реставрація 
фотополімерними матеріалами, ендодонтія, шинування, 
протези, протезування, видалення зубів.
Тел.: 099-401-18-86; 097-208-85-47 Євгеній.

Резюме

Вакансії

Потрібні стоматологи на роботу в Чехію. Підготовка для скла-
дання апробаційних іспитів і нострифікація дипломів стома-
тологів в Києві. 
Тел.: 044-361-34-70; 050-266-87-80 Ігор.
e-mail: medcheh@mail.ru

на повну зайнятість в лабораторію при клініці потрібен зубний 
технік з досвідом роботи.  бажаний досвід з металокерамікою, 
безметалевою керамікою. Заробітна плата договірна. 
Місто Київ, метро Осокорки.
Тел.: 044-570-71-72; 572-37-71

Велика медична компанія України  оголошує конкурс на заміщення 
вакансії «лікаря хірурга стоматолога-імплантолога».   Вимоги до 
кандидата: вища медична освіта, досвід роботи  мінімум 1 рік 
(імплантація), професіоналізм. Особисті якості: відсутність агресії, 
порядність, адекватність, працьовитість. Моб. 097-518-01-92

У стоматологічну клініку "МЕдЕКО" (Київ, Голосіївський р-н) 
на постійну роботу потрібен лікар-стоматолог. Вимоги до 
претендента - досвід роботи від 5 років. 
Повна зайнятість. Оплата договірна, висока.
Тел.: 044-2599193; 044-259-92-05; 093-34-94-541

Приватна стоматологічна клініка європейського рівня 
у м. Києві (Шевченківський р-н) запрошує на роботу 
асистента лікаря-стоматолога.
Студенти інтернатури на дану вакансію не розглядаються.
Тел.  095-750-35-90 Тетяна

ПОСлуги. ПОПиТ

Стоматологічній клініці у місті Києві потрібен лікар-стоматолог 
з напрацьованою клієнтурою. Вигідні умови співпраці.
адреса: вул. льва Толстого, 9-а.
Моб. 098-00-522-00 дмитро анатолійович.

В стоматологічну клініку потрібен стоматолог-ортопед. 
Стаж роботи не меньший від 3-х років. 
м. Київ, центр.
Моб. 039-459-98-40 Галина анатоліївна.

Велика медична компанія України  оголошує конкурс на заміщення 
вакансії «лікаря хірурга стоматолога-імплантолога».   Вимоги до 
кандидата: вища медична освіта, досвід роботи  мінімум 1 рік 
(імплантація), професіоналізм. Особисті якості: відсутність агресії, 
порядність, адекватність, працьовитість. 
Моб. 097-518-01-92

Стоматології на постійну роботу потрібен лікар-стоматолог 
на загальний прийом.  Графік роботи 48 годин в тиждень, 
щорічна оплачувана відпустка 1 місяць. Контракт на 3 роки. 
Знання англійської мови на рівні “intermediate”. 
Заробітна плата від $3800. Моб. 063-61-74-752

Стоматологічній клініці у місті Києві потрібен лікар-стоматолог 
з напрацьованою клієнтурою. Вигідні умови співпраці.
адреса: вул. льва Толстого, 9-а.
Моб. 098-00-522-00 дмитро анатолійович.

В медичний центр (м. Київ) потрібні асистент 
лікаря-стоматолога (не інтерн!) та старша медична сестра 
(з досвідом роботи в стоматології).   
Тел. 044-220-46-29

Запрошуємо на роботу лікаря-стоматолога зі стажем роботи 
не менше 5-ти років, на взаємовигідних умовах. 
Моб. 063-619-96-22

Шукаю роботу асистентом стоматолога в місті Києві. 
Закінчила 3 курс в нМУ ім. богомольця. Можу працювати у 
вихідні  в першу та другу зміну. У будні в одну зміну. 
Відповідальна, цілеспрямована, комунікабельна. 
Тел. 097-785-17-55 Катерина.

лабораторія «Інтердент виготовляє індивідуальні силіконові 
еластопозіціонери (еластолайнери). Це незалежний 
лікувальний двощелепний апарат, який є альтернативою 
брекетам у багатьох випадках. Ціна - 800 грн. 
Моб. 050-331-00-72 Федір.

Виготовляємо каркаси з оксиду цирконію. 
Моб. 050-561-80-75

зуботехнічні лабораторії
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“Це 

натуральний зуб, 

чи це кераміка?”

“Це SiGnUM!”

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22
тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua
магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08
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SignuM: наногібридний композитний матеріал 
світлового тверднення 

для виготовлення коронок та мостів 
на металевому каркасі або без металу

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22

тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua

магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08

ТЕПЕРь
СТЕРильнО!
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ПРиГЛаШаем стоматоЛоГоВ 
Посетить НаШи мастеР-КЛассы:
 28.09.2010 г. Киев – клинический мастер-класс 
к.м.н. С.Ю. Гришина (Россия): "непрямые реставра-
ции - применение универсальной композитной си-
стемы enamel Plus HRi".
 29.10.2010 г. львов – лекционно-практический 
мастер-класс д-ра Грегори  брамбилла (Италия): “Эво-
люция в эстетике: материалы нового поколения. Тех-
нологии и цветовая коммуникация. Фрактуры фрон-
тальных зубов. Эстетико-консервативное лечение".
 30.10.2010 г. львов – лекционно-практический 
мастер-класс д-ра Грегори  брамбилла (Италия): 
"Особенности современных эстетических реставра-
ций. Эстетический анализ улыбки. Гармония и баланс. 
Тонкостенные виниры. алгоритм действий".

Вас ждут приятные сюрпризы! 
www.ligeya.com.ua Тел.: 093-5000-550, 

067-335-74-01, 032-244-41-02

9 - 10 июля  впервые группа украинских стоматологов прошла обучающий 
авторский теоретико-практический курс  профессора Лоренцо Ванини в г. 
Сан Фиделе, Италия.
В лекционной части были освещены все нюансы прямых эстетических 
композитных реставраций, бондинга, правильного выбора 
реставрационного материала, продемонстрированы клинические случаи 
применения материала Enamel Plus (Micerium).Все слушатели смогли 
под руководством профессора на модели воспроизвести в композитной 
реставрации природу и основные оптические характеристики зуба, а также 
увидеть, как виртуозно Л.Ванини сделал реставрацию пациенту в клинике.
В нашей памяти останутся незабываемые, теплые вечера у рояля.

обучающая поездка в клинику Лоренцо Ванини

ТзОВ “Лабораторія Романа Барабаха”
79008, м.Львів, вул.Староєврейська 22
тел.: 032-236-72-42, факс: 032-236-72-43
поштова скринька: roman.barabach@i.ua
магазин: м.Львів, вул.Круп’ярська 9
тел.: 032-225-77-45  моб.: 067-341-49-08 2726



*оплата в гривнях по курсу

Тел: 044-572-98-18,   
050-312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Алмазні сепараційні диски АгРі
Ціна від 11,00 грн.

бори для прямого наконечника 
«СиСТЕмА», білорусь. 

Ціна 3,70 грн.

бори алмазні Diatex, білорусь. 
Робоча частина різна. алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 2,15 грн.

бори алмазні «Система», білорусь. 
Робоча частина різна.  алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 3,20 грн.

на взаємовигідних  умовах орендую позмінно (або погодин-
но) стоматологічне крісло, інструменти та діагностичне об-
ладнання .
Тел. 067-234-59-29 Геннадій Вікторович.
e-mail: volovikiv@gmail.com

Оренда. Попит

Візьму в оренду стоматологічний кабінет 
в місті дніпропетровську. 
Розгляну всі пропозиції.
Моб. 066-263-21-15

Куплю невеликий стоматологічний кабінет в місті Києві (1-2 
крісла). Варіанти з орендованими приміщеннями не пропо-
нувати. 
Тел. 067-234-59-29 Геннадій Вікторович.

Куплю стоматклініку

Продається клініка, яка створена з метою надання стомато-
логічних послуг, а також послуг зубопротезної лабораторії 
населенню міста львова. Підприємство здійснює свою ді-
яльність з використанням нового сучасного, іноземного об-
ладнання. Моб. 067-481-27-51 Світлана.

Продам стоматклініку

Позмінно здам в оренду стоматологічний кабінет. 
Тел. 096-303-78-03 Олександр.

Здам в оренду функціонуючу стоматологічну клініку у місті 
Києві. дві установки. ліцензія. Повний комплект.  
Голосіївський район, Московська площа.  
Тел. 044-237-77-10

У діючій стоматологічній клініці здається повністю обладнане 
крісло.  Місцезнаходження: Київ, проспект  Перемоги, 15. 
Тел. 050-412-44-01 дмитро.

Здам в оренду повністю обладнаний стоматологічний кабі-
нет (крісло), який знаходиться у Голосіївському районі міста 
Києва.
Тел. 067-950-28-27 Тетяна

нЕРухОміСТь для СТОмАТОлОгії 
Оренда. Пропозиція

Шукаю роботу помічником зубного техніка. 
Палівода андрій Миколайович. Вік: 28 років.
м. Київ 
Моб.: 063-709-88-66; 095-280-67-86 
e-mail: andrei.palivoda@mail.ru

Зубний технік-металокераміст шукає роботу. 
досвід роботи 10 років у зуботехнічних лабораторіях 
та клініках міста Москви. 
на даний момент проживаю у Києві. 
Тел. 095-498-69-85 Павло.

Григорян Марина Олександрівна. Стоматолог - фахівець 
з високим рівнем практичної та теоретичної підготовки, 
5 річний стаж, з інтернатурою. 16.05.83 р.н. 
Моб. 050-984-98-69 
e-mail: marishka@i.ua

Поліщук антон леонідович, закінчив в 2010 році.
Рокитнянське медичне училище 
за спеціальністю зубний гігієніст.
Моб. 066-905-13-16

Візьму в оренду з правом подальшого викупу, стоматологічну 
клініку на 3-4 крісла в місті Києві. 
Розгляну різні варіанти. 
Моб. 093-900-09-99

Орендую стоматологічну клініку в місті Харків.
Вимоги: не менше 80 м, 2 окремі кабінети, рентген. 
Тел. 756-56-02 Михайло.

РОбОТА В СТОмАТОлОгії

Резюме
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«КАСКАД ДЕНТ», тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06

Розміри частинок 20-40 мікрон. Відтінки за шкалою VITA. Висока міцність, ідеальні флюресцентні 
якості, широка гама додаткових кольорів для індивідуальних особливостей зубів. 

Мінімальна усадка під час  випалювання. Сертифікат якості ISO 9001.

ЯКість,
ПеРеВіРеНа РоКами!

для облицювання натуральних та штучних коронок, 
мостовидних конструкцій, створення вкладок та накладок

КеРамічНа маса 

VISION 

VISION CLASSIC VISION LOW VISION ZIRKON 

Використовується в понад 
36 країнах світу. Зручна в 

роботі з точним дотриманням 
кольорової гамми.

новий стандарт в точності 
відтінків. Висока міцність 

і делікатна структура, 
популярність діоксиду 

цирконію зростає все більше і 
більше.

низькотемпературна маса, 
яка створена враховуючи 

переваги Vision Esthetic, надає 
велику гнучкість, оскільки 

сумісна з великою кількістю 
сплавів, котрі плавлять при 

високій температурі.

Стартові набори, тестові набори та окремі кольори.Комплектація:

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

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

м. харків
МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10
ГалОШМаТ вул. Рудика, б. 6 тел.057-7140-748
дЕнТ ПРО вул. Кооперативна, б. 5, вхід з двору, тел.057-714-07-13

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

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

публікацію в журналі.

Р Е д А К Ц і Й н А  П О л і Т и К А :

«Стоматологічні оголошення». 
Свідоцтво про реєстрацію 
КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР 
Засновник: 
Крижановський Олексій Миколайович.
адреса: Україна, 02095 
м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306.
Тел./факс: 044-573-97-73, 573-97-14,
e-mail: info@zooble.com.ua
наклад-5000 гарантовано.
друк ТОВ«новий друк», 
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.
номер підписано до друку: 25.08.2010.

Розповсюджується на 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 оголошень і реклами 
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.  

жуРнАл «СТОмАТОлОгіЧні ОгОлОШЕння» 
Ви мОжЕТЕ ОТРимуВАТи:

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

м. дніпропетровськ
МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93
ВЕРТИКалЬ пр-т Кірова, б. 46, к. 210, тел. 0562-36-69-02

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

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

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

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

м. запоріжжя
ВІТадЕнТ вул. анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42
МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. Тернопіль
ГалІТ вул. За Рудкою, 33, тел. 0352-43-38-07

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

м. львів
лІГЕя вул. Михальчука, б.5-1б, тел.032-244-41-02

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

м. Київ
дЕнТЕК вул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
КаСКад дЕнТ вул. Ірпінська, 78-а, тел. 044-501-17-02
МЕдМаРКЕТ КИЇВ вул. Машинобудівна, 44, тел. 044-206-27-02
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел 044-498-21-15
СаГадЕнТ вул. Попудренко, 52, оф. 608. тел. 044-492-73-08
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
ХаРИЗМа вул. Мостицька, б. 9,  5-й поверх, тел.044-462-52-87

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

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