
www.dlux.biz

044-573-97-73

«Компанія ДЕНТЕК ЛТД»     тел./факс: 044-498-28-51  www.dentek.com.ua

(044) 501-12-31
(099) 628-28-31 

ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua

Компанія «Інфолайн» вітає 
стоматологів України з Новим Роком 
та Різдвом Христовим!   Бажаємо 
всім мирного неба, міцного здоров'я,  
злагоди в родині та плідної праці!

СУЧАСНІ
ШОВНІ

МАТЕРІАЛИ
Ціна 1 одиниці   

від 19 гривень!

Австралія

фрезерування 
з діоксиду цирконію

Made
in Germany

044-225-28-45
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19 www.uadent.kiev.ua

 Каркаси
 Кореневі вкладки
 Індивідуальні абатмени
 Безкоштовна кур'єрська доставка

 Новітні технології

 Сучасне обладнання
 Досвід

 Доступні ціни

 Якість, перевірена часом

044-225-28-45
067-444-17-34

UADENT

зуботехнічна
лабораторія

все по 320 грн
Отвори під гвинтову фіксацію 
БезКОштОвНО

детальніше на с. 21



КиевсКий инженерный центр
Эксклюзивный представитель EMS в Украине

СтоматологичеСкая уСтановка

SIRONA С8+
Выбор С8+ гарантирует Вам
полную технологическую
гибкость на долгие годы

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный дилер в Украине
01001, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а
тел./факс: 044-278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

Идеальные прИборы для надежного 
прохожденИя И точного ИзмеренИя  
длИны корневого канала

эндомотор со 
встроенным  
апекс-локатором
12 программ

(Франция)

автономный 
апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в 
обращении

Endy 6200 Locapex Five

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!ОсТЕРЕгайТЕсь ПОДДЕЛКИ!
ПОКуПайТЕ ТОЛьКО у ОфИцИаЛьНОгО ДИЛЕРа

ОРИгИНаЛьНЫй порошок Air-Flow EMS

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

Полная комПлектация:  
Эл. инСтрументЫ, 2 Стульчика

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

супер скидка до 30%  
       в связи с обновлением аппаратов
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Продам зуботехнічний полімеризатор  
KOTTERMANN в робочому стані.
097-114-74-94

Продам безлімітний ключ для фрезера  
SIRONA CEREC INLAB, INLAB MC XL на всі роботи.
097-114-74-94

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

УКР-МедМаРКет
г. Киев
тел: 044 5901500

тел: 062 3810225, 062 3810263

МедсеРвис
г. Донецк

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продам б/в зуботехнічний вібростолик (німеччина).

050-634-88-55

Продам піскоструминний апарат IVOCLAR FK 31  
на три бачки.

097-114-74-94

Продам зуботехнічні ваги виробництва німеччини  
в робочому стані.

050-634-88-55

Продам поліпропілен в капсулах ø25 мм х 85 мм для 
виготовлення часткових протезів. Залишилося тільки 
9 картриджів. Продаю як залишки.
093-602-73-99

Продам б/в зуботехнічний піскоструминний апарат 
RENFERT (німеччина).

050-634-88-55

Продам різак REITEL для розпилювання гіпсових 
моделей на частини.

096-646-16-40

Продам б/в пароструминний зуботехнічний апарат 
GIRRBACH DENTAL GV. 

050-634-88-55

Продається фрезерний верстат APF 300 AMANN  
для зуботехнічних робіт.

063-993-23-34 

Продам газову горілку RENFERT.

063-993-23-34

Продам б/в піскоструминний апарат BEGO KOROSTAR. 

097-114-74-94

Продам апарат для холодної та гарячої полімеризації 
пластмаси під тиском IVOCLAR IVOMAT IP-3. 

097-114-74-94 

Продається недорого б/в апарату самсона  
для протягання гільз.

095-749-05-56

Продам б/в зуботехнічну індукційну ливарну 
установку Galloni Fusus 72. 

097-114-74-94

Продається керамічна піч DEKEMA 3000.

095-939-66-40 

Продам відстійник для гипсу. 

096-646-16-40

Продам піч для випалу кераміки  
DENTSPLY MULTIMAT 99 з вакуумною помпою. 

097-114-74-94

Продається пічка для випалу кераміки HELIOS від 
Roko. Гарний стан, один власник. Деталі за телефоном. 

067-943-69-63

Продам апарат «самсона» для зміни діаметру зубо-
технічних гільз. стан задовільний. Львів. відправлю 
«новою Поштою». 
095-600-30-04
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ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     
www.lhbua.com

НивкиМ

МАгАзИН СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

ЭкСклЮЗиВнЫЙ 
ПреДСтаВитель
В украине

Новые! 
уникальные! 

Высококачественные!

Acry Lux V
Эстетически 
привлекательные

Высокопрочные

Широкий  
ассортимент товара

¹

¹

¹

Предлагаем широкий спектр  
услуг по зуботехническим работам 

для новых клиентов
ОсОбЫЕ усЛОВИя!

Продам б/в зуботехнічний піскоструминний  
апарат ORO (Італія).
050-634-88-55

Зуботехнічний тример Produits Dentuires SA 935 б/в. 
Можливий торг

050-634-88-55

Продається апарат для гальваніки GAMMAT 21 M. 

050-634-88-55

Продається зуботехнічний піндекс GIROFORM.

063-993-23-34

Продам пиловловлювач  
для зуботехнічної лабораторії.

050-634-88-55

Продам б/в муфельну піч MIHM-VOGT.  
вмикай та працюй!

050-634-88-55

терміново продам муфельну піч МП-8.

093-513-00-70

Продам зуботехнічний полімеризатор  
HERAEUS KULZER б/в.

050-634-88-55

віддам в добрі руки за разумні гроші б/в  
зуботехнічний шліфмотор OMEC.

050-634-88-55

Продається пароструминний апарат AQUA б/в  
для зуботехнічних робіт.

050-634-88-55
w w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

ООО «УКРМЕД Дентал» г. киев, ул. Довженко, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95  
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 
oleg@ukrmed-dental.com

2340 грн

Chirana TG 656 Easy

турбиннЫЙ
наконечник, кноПка

10 390 грн

S-max

турбиннЫЙ 
наконечник

+ ПереХоДник lED

цены действительны на 28.11.2014

1375 грн

ГолоВка (1:1)   

Chirana 168D

6258 грн

M95 (1:5)

наконечник уГлоВоЙ 
ПоВЫшаЮщиЙ

11 755 грн

Ti-Max X600L

2194 грн

Chirana 120D

ДЛя наКонечниКа 
CHIRANA 120D

с ПоДсветКой

с ПоДсветКой
M600L

АКЦИЯ

наконечник титаноВЫЙ
турбиннЫЙ 

+ ПереХоДник lED

наконечник 
уГлоВоЙ, СПреЙ

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продається б/в апарат для передстерилізаційної 
упаковки інструментів MELAG type101 (німеччина). 
Макс. ширина рулону - 280 мм. Київ.
050-383-14-71

Продам б/в ендодонтичний комплекс  
«енДоест-асІстент» російського виробництва.

050-634-88-55

Продам б/в паровий автоклав MELAG 23 (німеччина). 
обсяг камери 19,5 л.

050-634-88-55

Продаж б/в стоматологічного обладнання.  
Запчастини, ремонт, обмін. 
Детальніша інформація за телефоном.
067-406-47-01

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам пентомікс DMG MIXSTAR б/в.

050-634-88-55

Продам стоматологічну установку SMILE CLASSIC б/в.

050-634-88-55

Продам б/в дистилятор води AQUADIST  
фірми Euronda S.p.A. (Італія).

050-634-88-55

Продам стоматологічний компресор  
з системою чистої води JAN-AIR.

063-977-91-47

Компресори
беЗМаслянi 
МалошУМнi 

 Зроблено в Україні

 сертифікат УкрсеПРо

ТОВ «Дентал Техніка» Україна, м. Харків
тел/факс (057) 719 41 27,  (050) 32 55 44 9,  (097) 0 66 88 66

e-mail: dentaltechnika@mail.ua
www.dental-technika.com.ua

ПРодається 
ПаноРаМний ПлівКовий 
Рентген-аПаРат  
З цефалостатоМ 
panoura 15
виробництва Yoshida (Японія) 2010 р.в.

050-339-66-88
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Продам двухголовочний дентальний компресор DURR. 
220 вольт. ресивер 25 л.
095-939-66-40

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам стоматологічну установку  
PLANMECA UNIVERSAL у відмінному стані. 
Монтаж, сервіс, гарантія. 
067-811-28-00 

недорого продам б/в пневматичний скалер  
виробництва CHIRANA MEDICAL (словаччина) 

095-749-05-56

Продається б/в стоматологічна установка 
STERN WEBER (Італія) в робочому стані. 
Івано-Франківська обл. всі подробиці за телефоном. 
050-654-18-06 

Продам стоматологічну приставку-мобік: пневмовихід, 
пістолет в/п, мікромотор 18 тис. об/хв, 
 ежекторний слюновідсмоктувач. Харків. 
066-908-56-91, 098-592-56-22

Продається стоматологічна установка  
MELORIN 3000 (Іран). в експлуатації не була.  
Можливість додаткової комплектації при необхідності. Київ.
050-383-14-71

Продам стоматологічну установку FEDESA (Іспанія)  
в  робочому стані. Івано-Франківська обл.  
Деталі за телефоном. 
050-654-18-06

Продаю стоматологічну установку OMS  
у відмінному стані. 
Монтаж, сервіс, гарантія. 
067-811-28-00 

Продам б/в стоматологічні компресори  
та слиновідсмоктуючі агрегати  
у відмінному стані з гарантією. 
067-811-28-00 

Продається стоматологічна установка  
оМS VIRTYOZ б/в у хорошому стані. 
Монтаж, сервіс, гарантія. 
067-811-28-00 

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

Имплантат  
IS-II Active

Набор  
инструментов SLA

Набор  
инструментов SСA

1 100* $

1 400* $

1 600 $

1 600 $

За счет наличия 
поверхности 
S.L.A. достигается 
надежная и быстрая 
остеоинтеграция

*Оплата в гривнах

При покупке: 30 шт. –  
хирургический набор за 300* $
При покупке: 40 шт. –  
хирургический набор В ПОДАРОК!

Хирургический 
инструмент NeoBiotech 
для открытого  
синус-лифтинга

Хирургический 
инструмент NeoBiotech 
для закрытого  
синус-лифтинга

Прием заказов, консультации:

(095) 584 7851, (063) 439 9459
www.all-dent.com.ua

в один click

Акции действительны до 15.12.2014
Количество наборов ограничено

Акция действительна до 30.12.2014

NEW Костная ловушка  
NeoBiotech Auto 
Chip Maker
Превосходное 
решение для забора 
костной ткани
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Продам б/в стоматологічний рентген-апарат  
TROPHY ELITYS. 
050-634-88-55

ооо «дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20

«delta»
«endo eXpert»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКс-лоКатоР?

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продам сухожаровий стерилізатор  
таU-2000 (Італія) 2008 р.в. 
стан відмінний, працював мало. 
050-312-36-60 

Продається б/в апарат для предстерилізаційної 
упаковки інструментів MELAG type101 (німеччина). 
Максимальна ширина рулону 280 мм.
050-383-1471

Продам міксер для замішування стоматологічних 
капсульованих матеріалів виробництва 3М.

050-634-88-55

Продається стілець для стоматолога моделі сс2.

050-634-88-55

Продається мобільна стоматологічна установка  
з компресором. Пістолет в/п, мікромотор,  
пневмовихід М4, масляний компрессор. Київ 
050-383-14-71, 067-934-89-18 

Продам підлоговий блок стомат. установки DIPLOMAT ADEPT 
(словаччина). світильник, ежекторний водяний, слиновід-
смоктувач, наповнювач стакана водою, плювальницю. 
050-383-14-71, 067-934-89-18

Продам медичний автоклав  
Tuttnauer 1730 МК класу N.

050-634-88-55

Продаються меблі для стоматологічного кабінету. 
стан дуже добрий.

050-634-88-55

Продам стоматологічну установку RITTER б/в.

050-634-88-55

044-498-28-51 www.dentek.com.ua
dentek@i.ua

Компания  
«Дентек ЛТД»

Воспроизводимая начальная и конечная  
позиция каждого движения
Контролируемое центральное положение

Ввинчивать пластины  
моделей не нужно  
при наличии встроенной 
системы пластин моделей

Особая точная симуляция  
хода движений

высокая точность

Легкий, стабильный и 
эргометричный 

материал - карбон

Очень много места для монтажа 
моделей, также  

и моделей со Splitcast цоколем
Много пространства для работы

а р т и к у л я то р

л и ц е в а я  д у га

ARTEX®  
КоМПоненты систеМы

 Â Анатомически правильная фиксация 
соотношения черепа к шарнирной оси 
производится в течение двух минут

 Â Быстрый и надежный трехмерный 
суставной механизм

 Â Перенос моделей в артикулятор точно 
передает реальную ситуацию в полости 
рта пациентов, ощутимо уменьшая 
впоследствии время шлифовки и подгонки 
готовых протезов

044-498-28-51

Проводим обучение – 
записывайтесь на курс

артикулятор облегчает и ускоряет работу  
с моделями стабильно и особо точно

Эластичный упор  
для переносицы

Воск  
для накусывания

В течение двух минут анатомически правильно 
фиксируется соотношение черепа и шарнирной оси
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Пропоную співпрацю лікарям-стоматологам  
з виготовлення м/к. Київ
096-261-56-26

Продам електромеханічне стоматологічне крісло 
CANCAN-2100 (Швеція). 

050-654-18-06 

Продам ультрозвукову б/в мийку  
SONOREX (BANDELIN).
050-634-88-55

Продається б/в сухожарова шафа MELAG.

050-634-88-55

Продам пакувальну машину HENRY SCHEIN.

050-634-88-55

Продам б/в ультразвуковий очищувач HERAEUS 
COMBILABOR CL-U1 (німеччина). частота генератора 
35 КГц. розміри ванни: Д23 х Ш14 х Г10 см.
050-383-14-71

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Зубний технік (Київ) пропонує співпрацю лікарям-
стоматологам. стаж 16 років. всі види протезування. 
Пробна робота до 3-х одиниць - 50 грн/од. м/к. 
096-254-27-29, 063 271-50-57

виготовляємо естетичні нейлонові протези з відбитка 
в найкоротші терміни. Працюємо по Києву,  
а також по всій Україні.
068-747-90-86, 063-265-74-45

Зуботехнічна лабораторія в Києві пропонує послуги 
на всі види ортопедичних робіт. Прийнятні ціни. 
якість та своєчасність роботи гарантуємо! 
093-103-84-60, 097-225-21-04 

Широкий спектр зуботехнічних робіт  
(все, окрім ортодонтії). тільки Київ! 

067-745-63-00 

ПослУги ЗУботеХнічниХ лабоРатоРій

(057) 759-51-29  |  (097) 00-99-44-7  |  (066) 681-38-38

stomtrade.com.ua

Большой ассортимент 
нового и Б/у оБорудования

Стоматологические 
установки б/у

от 1000 $*
Автоклавы б/у 
в ассортименте

от 500 $*

*Оплата в гривнах

АвтоклАвы MELAG из Германии

Б/У

от 950*
 €

ОТЛИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ

050 322 65 72
*Оплата в гривнах по коммерческому курсу

Компания ДЕНТЕК ЛТД  
и компания MIS

представляют EUROPERIO 8
Компания MIS, традиционно являясь бриллиантовым спонсором EUROPERIO, при-
глашает своих партнеров принять участие в 8-й Международной конференции 
EUROPERIO, которая состоится с 3 по 6 июня 2015 года в Лондоне.

EUROPERIO, организуемое EFP (европейская Федерация Парадонтологии) – одно из 
самых значимых в мире научно-практических мероприятий в области пародонтоло-
гии, дентальной хирургии и имплантологии.

ооо «Компания Дентек ЛтД»

+380 44 498 28 51

www.dentek.com.ua

АКЦИЯ

учаСтие
При покупке 30 имплантатов модели с1  
(имплантат MIS с коническим соединением)  
или 40 имплантатов с шестигранным  
соединением (SEVEN, М4),  
мы обеспечиваем вам                           :БесПЛатно

       участие в программе EuRoPERIo 8       

    Вечеринку mIS

 Профессиональный перевод на русский язык
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стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ві-
сокоякісного литва під м/к, м/п та бюгелів. вартість під кераміку 
- 15 грн., під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.

095-420-91-78

Ми команда висококваліфікованих зубних техніків спеціалізує-
мося на виготовленні незнімних зубних протезів. наша лабора-
торія – місце, де ми ділимося досвідом та майстерністю. 

050-927-65-13

Зубний технік пропонує співробітництво  
стоматологам. всі види робіт від а до я.  
якісне виконання, оптимальні строки.
066-290-06-62 

відливаю каркаси, кламери, протези з термопластів. 
стаж роботи 8 років в цій області.  якісно та швидко.

066-831-59-71

Пропоную виготовлення м/к. 
якість гарантую. Кур’єрська доставка. 
Працюємо з усіма регіонами України. 
067-969-82-88

З/т лабораторія PROFIESTETIK приймає замовлення на виго-
товлення ортопедичних конструкцій будь-якої складності. на 
перші пробні роботи знижка 15%. Працюємо з усією Україною.

050-974-54-49, 093-428-87-26

Пресування каркасів з E.MAX. Київ. 
Приймаємо роботу з інших міст. відправка через 
«нову Пошту».  оплата при отриманні.
097-335-76-76 

Послуги з фрезерування зуботехнічних конструкцій 
з діоксиду цирконію на сучасній німецькій CAM/CAD 
системі. 
063-407-10-36

Пропоную пресування знімніх зубних протезів напів-
жорсткими матеріалами «аКрон» та «вІтаПЛеКс». 

097-232-62-38

всі види зуботехнічних робіт. Гарантія якості. 
Індивідуальний підхід до роботи. роботи не потокові, 
акуратні. ціни за телефоном. Київ.
097-335-76-76, 063-437-10-99

ПослУги ЗУботеХнічниХ лабоРатоРій

в свяЗи с РасшиРениеМ 
биЗнеса КоМПания  

«глобал дентал» ПРедлагает 
сотРУдничество 

РегиональнЫМ дилеРаМ 
По ПРодаЖе иМПлантатов 

iMplant direCt (сша) 
во всеХ РегионаХ УКРаинЫ

ПодРобная инфоРМация:  

067-656-80-30, 050-355-97-53

ооо «ЮниДент ГрУП»
г. Киев, ул. Шота руставели,
д. 39-41, оф. 1505

www.unident.com.ua
044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11

Датчик (Size 1) - 27,5 х 37,7 мм
 z комплект чехлов;

 z комплект позиционеров для датчика;

 z диск По Kodak Dental Imaging Software.

Радиовизиограф экспертного класса!  
Наивысшая детализация изображения!

 - реальная разрешающая способность  
более 20 пар линий/мм;

 - запатентованная технология – Kodak Sensor Technology  
с фиброоптическим фильтром;

 - ресурс датчика более 400 000 снимков  
при неизменно высоком качестве изображения;

 - полный набор диагностических  
функций программы  Kodak Dental Imaging.

Рентген оборудование Сarestream Dental  (CS)  
производится  на заводе TROPHY (Франция):

 - сarestream Dental  (CS) – это наследники, преемники и последователи всемирно 
известных дентальных рентген аппаратов  (Elitys, Irix70, KODAK). неизменным остается 
высочайшее качество с использованием передовых технологий и разработок.

 - высокочастотные рентгены CS2100, CS2200 оснащены микропроцессорным таймером 
с функцией самодиагностики, защиты от перегрева. Легкий и быстрый, интуитивно 
понятный выбор параметров экспозиции. Генератор 300 кГц обеспечивает  
минимальную лучевую нагрузку на пациента. 

Ресурс трубки – 300 000 снимков 

 z три варианта длины плеча аппарата;

 z время экспозиции: 0,01-1,25 с;

 z фокальное пятно: 0,7 мм;

 z напряжение: 60/70кв;

 z сила тока: 7/4 ма;

 z антивибрационный кронштейн крепления 
плеча обеспечивает удобный плавный ход  
и стабильность положения.

*расчет в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты

Гарантия качества  
дентальных снимков

Замена любых неисправных  
визиографов на новый RVG 6100

радиовизиограф RVG 6100  
+ рентген CS 2100 6 600 

*€ 4 300 
*€



ООО «КМИЗ Украина»

Местонахождение: 03148, г. Киев, ул. Жмеринская, д. 22-Б, офис 201
Почтовый адрес: 03113, г. Киев, проспект Победы, д. 80/57
тел. +38 044-456-51-85, +38 067-240-06-07
www.kmizmarket.ru

оборудование и комплектующие, полный спектр инструментария 
для стоматологов и зубных техников

сТОМаТОЛОгИчЕсКОЕ ОбОРуДОВаНИЕ

БОры ТвЕрДОсПЛавНыЕ фрЕЗы ТвЕрДОсПЛавНыЕ

ЛОТКИ сТОМаТОЛОгИчЕсКИЕ

ИгЛы хИрУргИчЕсКИЕ

- ПУЛьПОэКсТраКТОры
- КаНаЛОНаПОЛНИТЕЛИ
- КаНаЛОрасшИрИТЕЛИ
- ИгЛы КОрНЕвыЕ

аЛМаЗНыЕ 
гОЛОвКИ

БОр ТвЕрДОсПЛавНый

МИКрОМОТОрНыЕ НаКОНЕчНИКИ 
И МИКрОМОТОры

НаКОНЕчНИКИ ДЛя рУКавНых БОрМашИН

микромотор пневматический 
ММП 20-01 (М4, в2)

наконечник прямой
НПМ 40-02

НЗТМ-40 
для зуботехнических работ

НУПМ 40 
кнопочная и поворотная фиксация бора, 
водное охлаждение

ТУрБИННыЕ НаКОНЕчНИКИ

НсТф-300 (М4, в2) 
фрикционная фиксация бора

НП-30а

НсТксв 
с роторной групой Sirona

НсТБф-300 (M4, B2) 
повышенной мощности

ЛМс-8 

ЛМП - 200

ЛМПр - 300

НсТ1К-300 
кнопочный с керамическими подшипниками

НУ-30

НЗК0-02 (M4, B2) 
скейлер

НУП 30-М 
угловой наконечник

НЗТ-30

ДИсКИ аЛМаЗНыЕ
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в новій стоматологічній клініці (Київ, святошинський 
р-н) здається в оренду позмінно окремий стоматоло-
гічний кабінет. 
067-321-77-15

Здам стоматологічний кабінет у новій клініці (р-н Дарниць-
кого вокзалу) в новому фасадному будинку по вул. Борис-
пільській. Є все необхідне. Можлива погодинна оренда.
067-441-67-99

Потрібен головний лікар/керівник стоматологічної 
клініки з пайовою участю. Умови співпраці обговорю-
ються при зустрічі.
098-264-78-26

в КлініКУ сУчасної 
стоМатології ПотРібні  

ліКаРі-стоМатологи  
Загального ПРофілю 

(заробітна плата 40-50%), 
м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

Потрібен стоматолог для роботи в приватній клініці. 
Київ, ст. метро "вокзальна". За детальною інформацією 
дзвоніть. 
050-156-86-44

ремонт, обслуговування, модернізація різноманітного 
стоматологічного обладнання. відновлюємо наконечни-
ки. Працюємо по всій Україні.
050-312-36-60, 044-223-44-98 

сеРвіс

Робота в стоМатології • вакансії

м. Київ, 
Метро Осокорки

вул. Срібнокільська, 20
(044) 570-97-77

3d діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

При покупке* любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 3 000 USD (оплата в грн)  
Вы получаете в подарок расширенный набор 
хирургических инструментов  
в обновленном боксе  
для хранения и стерилизации  
стоимостью 1 300 USD

При покупке* любой продукции  
Alpha-Bio tec. на сумму 5 500 USD (оплата в грн)  
Вы получаете в подарок физиодиспенсер
с функциями программирования и регулировки
торк-усилия Traus XIP10 Saeshin (Корея),  
с мультифункциональной педалью
стоимостью 2 360 USD

*Под покупкой подразумевается приобретение 
продукции по розничной стоимости

Количество подарочной продукции ограничено!

Новые юбилейные акции  
от компании «Инфолайн»
Срок действия с 20.11.2014 до 20.02.2015!

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

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

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

створення фотореклами вашої клініки для соціальних 
мереж, сайтів та журналів. Інтер'єрна 3D панорама та 
екстер'єрна професійна фотозйомка. Портфоліо стоматолога. 
063-239-06-58 

ділові КонтаКти

Зуботехнічна лабораторія в Києві здає в оренду робоче 
місце для зубного техніка з усім необхідним обладнанням. 
044-503-33-24, 067-447-16-32

оРенда/ПРодаЖ ЗУботеХ. лабоРатоРій



Стоматологічні установки

Європейські комплектуючі, 
          відмінна якість

Cтоматологічна установка SIGER   
(особливості базової комплектації) S60 S30

3-функційний пістолет лікаря • •

Турбінний шланг Midwest (3 шт.) • •
Слиновідсмоктувач + пиловідсмоктувач 
(ежекторні) • •

3-функційний пістолет асистента • •

Система чистої води • •
Електромеханічне крісло з системою 
Транделенбург з приводом, Linak (Данія)  
з лівим підлокітником

• •

Електромеханічні клапани Sirai (Італія) •

Шланги, фітинги Durr (Німеччина) •

Багатофункційна педаль • •

Спеціальний пластик ABS • •

Обивка крісла Technodent (Італія) •

ЦІНА ВІД (грн): 84 480 66 560

Ціни розраховані на 28.11.2014

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 310-67-95, (050) 416-95-41 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 
oleg@ukrmed-dental.comw w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

3-6 июня
Лондон 2015

Традиции и новейшие 
технологии! 

Качество и надежность.

Приглашаем 
на EuroPerio 
с AB DENTAL
Условия участия уточняйте  
у сотрудников компании

066-029-37-85, 067-844-52-46, 063-193-28-78 | www.abdent.com.ua  

ПригЛашаем К взаимовыгодному соТрудничесТву

При покупке  
от 10 имплантатов 

сКидКи  
и ПодарКи!
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ЧП "ВЕРТИКАЛЬ", Днепропетровск, пр-т Кирова, 46/210
тел. (0562) 36-69-02, тел./факс: (0562) 32-06-10
e-mail: shofu@ua.fm, www.vertical.dp.ua

*Оплата производится в национальной валюте – гривне по курсу межбанка

Ceramosonic S       

Solidilite V

Veracia SA 28 
Set A2/А3

Veracia SA  
Full Set  
(A1, A2, A3, A3.5, B2, D2)

Solidex 8 
Color Set

Solidex 
Intro Set A2/А3

Ceramage 
Intro Set A2/А3

Ceramage  
8 Color Set

Lite Art 
Full Set

Vintage ZR  
AB Set

Vintage MP 
Starter Set A2/А3

Vintage MP 
Uni-Layer Set

Porcelain 
Brush Set

Laboratory 
Turbine Lab 
Air-Z Oil-Free

Ультразвуковой 
конденсатор керамики 
28.000 вибр./сек                  

Световой 
полимеризатор 
для лаборатории

Лабораторная турбина 
300.000 об./мин,  
не требующая смазки

Композитные зубы 
полный гарнитур

Набор натуральных 
кистей, 6 шт

Композитные зубы  
(13 фронтальных планок 
(9 верх  + 4 низ),  
6 жевательных планок)

Набор технического 
композита, 8 цветов

Набор технического 
композита,  
цвет А2 или А3

Набор технического 
композита,  
цвет А2 или А3

Набор керамики 
для циркония,  
10 ходовых цветов

Стартовый 
набор кераміки 
Vintage MP

Набор однослойной 
керамики, 3 опака vintage 
mp по 5 гр, жидкость для 
опака, моделировочная 
жидкость, масса HT-50 гр, 
LT-50 гр

Набор красок,  
16 базовых цветов 
по 3 гр

Набор красок,  
15 эффектов по 3 гр

Набор технического 
композита, 8 цветов

Набор композитных 
красок 15 цветов по 
1 гр + жидкость 6 млЗапасной картридж

600*
 €

1 600*
 €

145*
 €

790 €

2 400 €

190 €

550 €

835 €
130 €

252 €

1390 €

1215 €

65 €

195 €

295 €

590 €

560 €

250 €

50 €

50 €

400*
 €

620*
 €

95*
 €

185*
 €

950*
 €

220*
 €

950*
 €

50*
 €

100*
 €

435*
 €

420*
 €

180*
 €

35*
 €

36*
 €

Lab Air-Z Cartridge

Vintage Art
Base Color Set

Vintage Art
Effect Color Set



 y Потужний обертовий момент  
(до 80 Нсм) 

 y Широкий діапазон швидкостей

 y Легкий і компактний мікромотор

 y LED підсвітка  
(більше 32.000 Люкс)

 y Висока надійність  
і тривалий термін служби

 y Можливість автоклавування  
та термодезінфекції

 y Система калібровки наконечника

Ціни розраховані на 28.11.2014

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 310-67-95, (050) 416-95-41 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 
oleg@ukrmed-dental.comw w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

АВТОКЛАВ КЛАсу В
23 л

від 34 800 грн

ПАКуВАЛьнА мАшинА

3 800 грн

АКВАдисТиЛяТОр

2 980 грн

аКцІйнІ 
цІни



НаКОПИТЕЛьНая  
сИсТЕМа сКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 4000 наименований)

2.	Возможность сделать заказ по телефонам 
057-756-8-000, 095-056-056-9, 067-119-119-8

3.	При заказе до 12.00 часов – отправка  
товара сегодня, при заказе после 12.00 
часов – отправка на следующий день  
(суббота, воскресенье – выходной)

4.	Гибкие условия доставки

5.	Наложенный платеж

6.	Наличие сервисного центра, осуществля-
ющего гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

www.dlux.biz

(057) 756-8-000
(095) 056-056-9
(067) 119-119-8

официальный дистрибьютор компании FONA в украине
г. Киев, ул. Довженко, 18, (050) 352-50-16
тел./факс: (044) 456-28-01, 455-51-22,
E-mail: admin@dental-depo.com.ua      
www.ukrmedsnab.com.ua

стоматологическая установка

FONA 1000 C/S/SW

Система верхней (1000 SW)  
или нижней подачи 
инструментов (1000 S)  
на модуле врача

Долговечная конструкция 
из литого алюминия 
обеспечивает 
длительный срок службы

 � ПРоСтое ПРогРаммиРование и ПРименение

 � конСтРукЦионная ЗаЩита СтоматологичеСкого 
кРеСла Для ваШеЙ БеЗоПаСноСти

 � ФункЦия ЗаПоминания ПоСлеДнего ПолоЖения 
кРеСла ПоЗволяет легко веРнутЬ его в нуЖное 
ПолоЖение

 � ФункЦия БлокиРовки инСтРументов  
Для ЗаЩитЫ ПаЦиентов

 � ноЖноЙ и РучноЙ ДЖоЙСтик   
уПРавления кРеСлом

 � СтаБилЬная и Долговечная конСтРукЦия

цена

    от   64 580 грн

Цена расчитана на 28.11.2014



Главная
Главная NaviStom ->

Раздел
Продам Б/У ->

Рубрика
Оптика ->

Подрубрика
Бинокулярные лупы

АКЦИИ

Акции, распродажи, скидки, специальные 
предложения для стоматологов  
и зубных техников.

ПРОДАМ НОВОЕ

Предложения поставщиков и произво-
дителей стоматологической продукции; 
оборудование, материалы, инструменты 
для стоматологов и зубных техников.

ПРОДАМ Б/У

Объявления о продаже б/у стома-
тологического и зуботехнического 
оборудования и инструментов.

СЕРВИС

Сервис, ремонт, монтаж, обслужива-
ние стоматологического и зуботехни-
ческого оборудования.

СПРОС

Стоматологический спрос, заявки 
стоматологов и зубных техников.

З/Т ЛАБОРАТОРИИ

Зуботехнические лаборатории, 
услуги зубных техников.

МЕРОПРИЯТИЯ

Анонсы стоматологических 
мероприятий, семинаров, лекций, 
мастер-классов, выставок для 
стоматологов и зубных техников.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Стоматологическая недвижимость;  
аренда, продажа, покупка стоматологи-
ческих клиник и кабинетов, зуботехни-
ческих лабораторий.

РАБОТА

Работа в стоматологии; вакансии стома-
тологических клиник и зуботехнических 
лабораторий; резюме стоматологов, зуб-
ных техников, ассистентов стоматолога, 
торговых представителей.

ДИАГНОСТИКА

Стоматологическая диагностика, 
услуги диагностических центров.

Размещение Рекламы 
на www.NaviStom.com

В рубриках ПРОДАМ НОВОЕ и АКЦИИ  
размещение объявлений платное. Цена договорная.

 *Стоимость для формата отображения 1/3 от общего количества показов на 30 дней и действительна на 31.12.2014

баННЕР 4 на странице объявлений и статей в открытом виде 
Размер: 700 x 200 px

1000* грн

+38 044-573-97-73
+38 067-460-86-78

+38 044-573-97-73
+38 067-460-86-78

navistom@navistom.com

navistom@navistom.com

Размещение VIP-объявления вверху списка на 30 дней

500 грн

- на ГлАвнОй
- в РАЗделе
- в РУБРике
- в ПОдРУБРике
- в ОБъявлениях  
     кОнкУРетОв

250 грн

- в РАЗделе
- в РУБРике
- в ПОдРУБРике

100 грн

- в РУБРике
- в ПОдРУБРике

баННЕР 3 справа
Размер: 250 x 530 px

2500* грн

баННЕР 2 в листинге на главной странице и в разделах Размер: 520 x 100 px

1500* грн

СТАТЬИ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ

баННЕР 1 вверху на главной странице и в разделах
Размер: 800 x 100 px

3500* грн



шановні колеги!
журнал «стоматологічні оголошення» інформує про старт передплатної 
кампанії на 2015 рік.
вартість річної передплати на комплект з 10 журналів - 300 грн.
оформлення передплати гарантує отримання журналу на вказану  
поштову адресу, а також дає право щомісяця розміщувати до 5 оголошень 
на сайті Zooble.com.ua (крім розділів нове) протягом 2015!
тільки оголошення з Zooble.com.ua публікуються в журналі 
«стоматологічні оголошення»!

Для оформлення передплати звертайтесь 044-573-97-73

З повагою, Редакція

10 журналів + розміщення оголошень на Zooble.com.ua за 300 грн

044-573-97-73

Приватні особи можуть розміщувати 
оголошення на нашому сайті  

www.zooble.com.ua, тим самим 
даючи згоду на публікацію в журналі 

«стоматологічні оголошення»

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.  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: navistom@navistom.com 
Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 28.11.2014.  
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. 

Інновації для Вашого здоров’я
Офіційний дистриб'ютор в Україні Tutogen Medical GmbH Germany, що  
є абсолютним Європейським  лідером з 40-річним досвідом у виробництві 
Біо і Ксеноімплантатів для використання в усіх галузях хірургії.

Біоімплантати Tutoplast®  
Ксеноімплантати Tutobone®,  
Tutopatch®, Tutomesh®, Fortiva®
Вперше в Україні зареєстровані продукти бичачого 
Tutobone®, Tutomesh®, Tutopatch® та свинного Fortiva®  
походження (ксеноімплантати), що виготовляються за допо-
могою Тутопласт® – процесу який бездоганно зарекоменду-
вав себе в Україні в минулому, за усіма канонами німецького 
виробника (повний процесс виробництва в німеччині, прин-
цип «no experiments» - виробництво з усією відповідальністю 
за процес одужання пацієнтів), що у деяких випадках змо-
жуть замінити біоімплантати тутопласт®, а у деяких – мають  
унікальні властивості, що дозволять більш широко використо-
вувати їх у медичній практиці.

БИЧАЧА  ГУБЧАТА  КІСТКА  Tutobone®
Застосовується на ділянках, де вимагається  переважно за-
стосування губчатої, а не кортикальної кістки. Заповнення 
дефектів кістки та пластична реконструкція  видалених або 
пошкоджених ділянок кісток.

Колагенова СІТЧАСТА МЕМБРАНА Tutomesh® 
виготовляється з бичачого перикарду та застосовується для 
посилення, заміщення та відновлення тканин, якщо необхід-
но забезпечити вільну циркуляцію рідини через імплантат.

Колагенова МЕМБРАНА Tutopatch®
виготовляється з бичачого перикарду та застосовується для 
заміщення або або посилення структур сполучної тканини, а 
також виконує функції  бар’єрної мембрани при пластиці ор-
бітального дна, закритті лицевої стінки щелепної пазухи, за-
хисті мембрани Шнайдера при синусліфті, мембрана для СтР 
та СкР (спрямована тканинна і кісткова регенерація).

СВИННА ДЕРМА  Fortiva® 
Застосовується для заміщення або посилення структур спо-
лучної тканини, а також виконує функції бар'єрної мембрани.

+38 044 569 60 79
+38 063 378 43 65
+38 097 212 97 36
+38 093 454 84 46

ООО "ИННОВА ЛАЙФ"
www.innovalife.com.ua 

@  Sales.innovalife@gmail.com 




