
с. 7

• Обладнання б/В • СЕРВІС • ЗУбОТЕХнІЧнІ лабОРаТОРІЇ
www.zooble.com.ua

СТОМаТОлОГІЧнІ

ОГОлОШЕння
• ПРОдаЖ, ОРЕнда СТОМаТКлІнІК • РОбОТа В СТОМаТОлОГІЇ

2/ 2011

передплатний індекс 37476

с. 9

СуперАКЦІЯ «CANCUN-2011» від компанії MIS

Відвідайте базові курси 
з стоматологічної імплантації 

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

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70

ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль, 
вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,

тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

700 €
без осушки

800 €
з осушкою

Tangor 12Lавтоклав

Акція №1

Докладно про акцію 
за тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

Рентген-апарати дентальні

Рентген-апарати панорамні

Радіовіз іографи

Рентгенівські  дентальні  плівки

Хімічні  реактиви
c. 31

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

При купівлі 25 імплантатів 
системи Connect

хірургічний набір лише за

В XXI століття без знімних протезіВ!!!

Ми пропонуємо нову 
технологію 

протезування на 
«Скляних опорах ZX-27» !!!

м. Харків, вул. Металістів, 4
тел.: 057-758-26-78, 067-731-74-71

e-mail: sitident_khakov@mail.ru

Акція

199 y.o.

www.connect-implants.com
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Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

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

www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

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

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

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

от 35.550 у.е.*

Цены снижены!!!!
с  01.02.2011  г.  
Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

от 3.200 у.е.
Fona 1000 C (без движущегося пантографа)

от 3.700 у.е.
Fona 1000 C Flex (с движущимся пантографом)

от 4.500 у.е.
Fona 1000 C (с верхней подачей)

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3
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Продам б/в піч для пресування й випалу металокераміки 
«autopress» («Generic  Pentron») у відмінному стані (муфель й 
електроніка замінені на заводі виробника в СШа), привезену 
зі Штатів. Ціна $3 600. Тел. 050-443-23-06

Продам мікромотори зуботехнічні «escort marathon II», 
«escort marathon III». невелике зношення. 
Тел. 050-544-40-37, луганськ

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Продам б/в мікромотор «escort II» в ідеальному стані.
Ціна договірна.
Тел. 098-465-43-54

Продається б/в осушувач повітря «Durr-Dental» для 
компресора.
Ціна 1 500 грн.
Тел. 050-733-98-98

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам б/в артикулятор «Stratos 100 (ivoclar)» у комплекті 
з магнітними фіксаторами моделей і аксесуарами для 
гіпсування. Майже не використовувався (зроблено 6 робіт).
Ціна 3 400 грн. Можливий торг.
Тел. 050-443-23-06

Продам витяжний душник 
для піскоструминного апарату «Vasserman».
Ціна договірна.
Тел. 098-46-43-54

Продам б/в воскотопку «Renfert Hotty» (без регулювання 
температури)  у гарному стані для роботи з восками «Renfert» 
або з аналогічними восками. 
Ціна 550 грн.
Тел. 095-271-11-22, Євген

Продам б/в піч універсальну,програмовану для випалу 
й пресування кераміки, виробництва фірми 
«Generic Pentron» (німеччина).
Ціна 1 800 євро.
Тел. 067-763-60-37

Продам б/в піндекс.
Ціна 1 500 грн.
Тел. 066-724-37-83

Продається обладнання 
фірми DEnT aUrUM (німеччина): 

  ливарна установка meGa  PulS-200, дві муфельні 
печі, шліфмотор, вакуум-міксер + 4 стакани, піско-
струминний апарат для ливарні, гідролізна пайка.

 тел.:  044-451-75-51, 050-310-06-14,
067-440-20-67

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 для випалу кераміки «core» (Італія) у комплекті 
з вакуумною помпою.
Ціна 850 євро.
Тел. 067-763-60-37

Продам піч для випалу кераміки «Vita Ingramat» (новий 
спіральний блок).
Ціна 480 євро.
Тел. 067-763-60-37

Піч для пресування та випалу кераміки

SaTELLiS 
Ugin'DEnTairE 

067-868-81-82 

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3D діагностиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

КомП'ютерна 
Програма 

для КерУвання 
КлініКою.

Програмний комплекс для комплексної 
автоматизації роботи стоматологічної клініки 

та зуботехнічної лабораторії.

тел: 062-345-15-57, 345-28-60
email: ccs@ccs.com.ua

Увага, роЗПродаЖ!

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

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

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

цінами (сумісний з системами «Alpha-Bio», «MIS», «AB Dental»)
тел.: 044-332-44-32; 332-25-32
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Продається б/в плівковий панорамний рентген-апарат «cranex 
3+» фірми «Soredex» (Фінляндія). Монтаж, налаштування 
і річна гарантія. Із використанням спеціального сканера 
«дігора ПЦТ» може працювати як цифровий.
Тел. 050-383-14-71, Володимир Іванович

Продам ● стоматологічне обладнання № 1 в рекомендаціях
стоматологів
франції

Офіційний дистриб'ютор
ТОВ «Ком-Денталь»
моб. 067-700-76-67
тел./факс 044-501-71-17
email: info@comdental.com.ua

* при купівлі 1 упаковки-1 у подарунок
** при купівлі 3 упаковок-1 у подарунок

ЕЛЮДРІЛ(флакон 200 мл, 500мл) – 
концентрований антисептичний розчин 
з хлоргексидином для полоскання 
ротової порожнини з протизапальною та 
знеболюючою дією

3+1**1+1*

АКЦIЯ
до 50%

знижки

АКЦIЯ
до 50%

знижки

ЕЛЮГЕЛЬ (туба 40мл) – гель 
антисептичний пародонтальний з 
хлоргексидином для лікування та 
гігієни ротової порожнини

суперціна 10 грн

ЕЛЬГІДІУМ (100 гр.) – зубна 
паста з хлоргексидином 
проти зубного нальоту та 
запалення ясен

1+1*

ПАРОДІУМ (туба 50мл) – гель з екстрактом 
Ревеня і хлоргексидином для лікування 
хронічних катаральних гінгівітів та 
генералізованого пародонтиту з  
протинабряковою та репаративною дією

1+1*

Ціна - 22 000 грн
гарантія - 1 рік

Система відбілювання 
– СВІТОВИЙ лІдЕР 

ВІдбІлЮВання ЗУбІВ

ламПа для 
відбілювання ЗУбів 

ZooM aDvancED 
poWEr

тел: 050-877-16-82

Продам б/в болгарське стоматологічне крісло «СС-7» у 
відмінному стані, реставроване.
Ціна 5 000 грн.
Тел. 098-369-13-90, аркадій

Продам б/в «melag 17», камера (10 л). Ціна 6 000 грн.
Тел. 066-724-37-83

Продам установку «Dabi atlante» у робочому стані. 
блок лікаря (пістолет «вода-повітря», три виходи під 
наконечники), блок асистента (пилосос, слиновідсмоктувач, 
пістолет «вода-повітря»). Ціна 1 000 у. о.
Тел. 067-489-14-96

автоклав касетний «Statim 2000 Scican» (Канада) б/в.
Ціна 10 000 грн.
Тел. 067-724-37-83

Продам б/в компресор «ЕКОМдК-50+»  
виробництва Словаччини.
Ціна 550 євро.
Тел. 067-763-60-37

Продам б/в компресор «DuRR DЕNTal-5410»
 одноциліндровий (70 мл).
Ціна 400 євро.
Тел. 067-763-60-37

9

Цифровий панорамний рентген-апарат

gEnDEx 
orTHoraLix 9200 DDE 

067-868-81-82 
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Продам ● стоматологічне обладнання

Продам стоматологічну установку «дипломат-люкс»:
5 інструментів, компресор «дК-50» і помпа «В-250» у 
шумоізолюючій шафі. Усе в найкращому робочому стані.
Ціна 3000 у. о.
Тел. 096-235-65-13, алла

Продам б/в стоматологічні установки : «Смайл», «дипломат-
економ», «Кастеліні Скема-4».
Тел. 067-811-28-00, Руслан, Тернопіль

Продам стоматологічну установку «Siger S60» у відмінному 
стані. додатково до установки: фото -полімерна лампа, 
скейлер, компресор і вакуум-помпа.
Ціна договірна.
Тел. 067-947-16-79, В`ячеслав, бровари

Продам б/в пентамікс, 110 В (є адаптер), 
повністю функціональний, кришка має тріщину.
Ціна 500 у. о.
Тел. 095-245-53-41

Терміново продається цифровий панорамний рентген 
«Soredex cranex excel D» (Фінляндія), модель «Sl-4/PT-1» у 
відмінному стані.
Ціна 9 000 євро.
Тел. 050-559-88-00, Київ

Продам б/в компресор, низькошумний, 
з осушувачем повітря.
Ціна договірна.
Тел. 098-465-43-54

Продам б/в стоматологічну установку «Sirona a1» 
реставровану.
Ціна $1 300.
Тел. 067-575-00-24

Продаю б/в фотополімерну лампу. була в роботі 2 дні, 
12 хвилин. У комплекті 2 насадки. 
лампа з кольоровим графічним дисплеєм. 
Повний комплект. Гарантія – 1 рік.
Тел. 063-237-89-65

интернет магазин  www.dlux.biz   тел.(057)756-8-000
чф "денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. л.Свободы, 34, к.148
оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 
www.dentalux.ua      |      www.dlux.bizwww.dlux.biz

акция от WWW.DLUx.BiZ

Штифты стальные
(10 шт в упаковке)

аКЦия!
внимание

Штифты титановые 
(5 шт в упаковке)

аКЦия!
внимание

Штифты анкерные желтые 
(12 шт в упаковке)

аКЦия!
внимание

Штифты гуттаперчивые
(120 шт в упаковке)

аКЦия!
внимание

аКЦия!
внимание

Штифты бумажные
(120 шт в упаковке)

Портативный рентген Diox
DIGImeD

аКЦия!
внимание

18
грн.

18
грн.

24380
грн.

18
грн.

18
грн.

20
грн.

Продається б/в стоматологічне обладнання: шафа 
сухожарова «Tau 2000», стільці лікаря й асистента, столики 
медичні, столик «Панок», УФ полички «ultraviol», компресор 
безмасляний «дК-50z» (Словаччина).
Тел. 050-383-14-71, Київ

Продам б/в карт-мобіль з компресором: мікромотор, 
турбінний пневмовихід, пустер «вода-повітря». 
Система чистої води. Компресор масляний (СШа).
Тел. 050-383-14-71, Київ

11
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В приватний стоматкабінет потрібен лікар-стоматолог 
загального прийому з досвідом роботи.
Робота в передмісті.
Тел. 067-935-82-87

У приватну лабораторію потрібен зубний технік 
(кераміка, підготовлювач металу, знімні протези) 
досвід роботи обов'язковий.
Тел.: 044-331-75-06; 067-332-75-06

г. Киев, тел. 067-630-30-37
                      044-599-51-24

ВсЕ ВидЫ зуботЕхничЕсКих рАбот

Н а с  р е к о м е Н д у ю т  к о л л е г а м

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

►oDiDEnT
Эстетический вид позволяет сочетать с работой имплантологии. 

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

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

передних зубов для сцепления с пластмассовым протезом.

►oDiLUx
Трехслойные передние и задние зубы (Ivoclar).

Высокая устойчивость к стиранию.

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

Твердые и износостойкие.

UniDESa
(Испания)

искусственные
акриловые 

зубы

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО
ЦЕНТРУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
ІМПЛАНТАЦІЇ
У зв’язку з тим, що основна діяльність республікансько-
го центру стоматологічної імплантації пов’язана 
з введенням імплантатів, власна лабораторія виконує 
різноманітні види протезування на імплантатах, такі як:
 естетичні одинарні коронки з безметалової кераміки;
 безметалові мостовидні протези з діоксиду цирконію;
 мостовидні протези з чистого титану та інших сплавів;
 балочні конструкції зі встановленням аттачменів і 
виготовленням умовно-знімних протезів
 інше.

В клініці «РЦСІ» проводяться курси по
освоєнню технологій виготовлення
конструкцій з аттачменами МК-1.

Детальну інформацію можна
дізнатися за телефонами:
+38 (057) 717-51-84

Сучасна стоматологічна клініка в місті Києві запро-
шує на роботу лікаря стоматолога-терапевта. 

тел.: 044-227-00-88, 093-064-60-53

Пропоную співробітництво лікарям стоматологам на 
умовах оренди в місті Києві

тел.: 044-425-78-48, 
067-209-71-75

Костянтин

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

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

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

ПослУги ЗУботехнічних лабораторій

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

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

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

договірні відносини. Кур’єр. 

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

робота в стоматології ● вакансії

13
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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

Здам в орендУ 
стоматологічнУ КлініКУ (м.Київ). 

В наявності два кабінети, рентгенкабінет, повністю 
укомплектовані. ліцензія. адреса: ст. метро Позняки, пр-т 

Григоренка 39-б. Ціна  за домовленістю.  

тел.: 067-506-55-52

Здається в орендУ стоматологічний 
Кабінет в місті Києві (район чоКоловКи). 

Кабінет обладнаний: японським стоматологічним кріслом 
«Клеста», автоклавом, панмедом.  бажано співпраця з 

стоматологом-терапевтом.
Умови оренди договірні – позмінно.

тел. 097- 371-15-47 Маріанна

Здам в орендУ 
стоматологічне Крісло (стоматКабінет) 

в діючій стоматклініці з рентгеном та стерилізацією. Кабінет 
з новими меблями, після ремонту, укомплектований новим 

стоматологічним обладнанням.  

тел.:067-902-04-55, 063-577-88-28

авториЗований 
сервісний Центр «BiEn air»

Ремонт наконечників усіх типів.

Тел. моб. 063-473-87-68

сервіс

оренда стоматКлініК/Кабінетів

Здам в оренду робоче місце стоматолога (200 грн./зміна).
Тел. 050-311-73-50

Здам стоматкабінет в клініці, що діє, місто Київ (Центр). 
нове устаткування. 
Станція метро Палац Україна.   
Тел. 067-401-36-05

15

МАГАзИн СТОМАТОЛОГИчЕСКИх МАТЕРИАЛОВ
ООО “ЛитхромБулат”

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

litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

Украина, чехия, USA, Италия, Германия, Словакия
1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса
ГИПС

(порошок + жидкость) 
 - 34 грн.

 - 200 грн.

- 115 грн.

ИзолИрующИй лак - 5 грн.

ВоСк БазИСНЫй - 32 грн.

одНоцВетНая 
ПлаСтмаССа

метал для 
ПроСтоГо лИтья

ФторакС(с прожилками)
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Наконечник для імплантології

Мініатюрна головка

Подвійна система охолодження

Зрошувальна насадка та У-образний 
конектор у комплекті

Наконечник для імплантології

Мініатюрна головка

2 типи індикаторів глибини проникнення з легкою фіксацією та лінійкою

Подвійна система охолодження насадка для зрошування та У-образний 
конектор у комплекті

нАКонеЧниКи Для міКропил

нАКонеЧниКи Для хірУрГіЇ

хАрАКтеристиКи:
- максимальна потужність,               
обертовий момент: 210Вт, 50 Н/см
- максимальна потужність насосу: 75 мл/хв.
- число програм: 10
- швидкість двигуна: 200-40 000 об/хв.
- освітлення 25 000 люкс
- багатофункціональна ножна педаль                          
(регулювання швидкості, охолодження, 
напрямку ходу)
- удосконалена калібровка обертального 
моменту (система АТС) – висока точність 
обертання.

ФізіоДиспенсер

КомплеКтАЦія:
пристрій керування, 
мікродвигун з кабелем 1,8м,  
кутовий понижаючий 20:1 
титановий(стальний) наконечник 
з оптикою(без оптики), педаль 
керування, трубка подавання 
води(5 шт), інші аксесуари.

з кутовим наконечником 
SGM-E20RI (20:1)

Surgic XT 3550$

з кутовим наконечником 
SGM-E20RI(20:1) 

зовнішнє охолодження

Surgic AP 2730$

хАрАКтеристиКи:
- частота: 27-34,5 аГц

- максимальна потужність насосу:5-80 мл/хв.

- три режима (Surg – хірургічний,                         
Endo – ендодонтичний, Perio – парадонтологічний)

- імпульсна функція

- число програм: 9 (Surg – 5, Endo – 2, Perio – 2)

- режим автоматичної очистки

- наконечник з фіброоптикою

- автоматичне налаштування

- широкий вибір насадок

хірУрГіЧний сКейлер  VarioSurg

КомплеКтАЦія:
пристрій керування, мікродвигун з кабелем 2м, 
наконечник з оптикою(без оптики), педаль керування, 
набір насадок Basic-S Kit (6 насадок) та інші аксесуари.

облАсть зАстосУВАння:
- кісткова хірургія

- синусліфтінг

- парадонтологічна хірургія

- ортодонтія

ТОВ «УКРМЕД Дентал», 
м. Київ, вул. Довженка, 18

тел./факс: 537-38-78, 458-47-60 
www.ukrmed-dental.com

з кутовим титановим наконечником 
Ti-SG20L (20:1, з оптикою)

Surgic XT PLuS 3875$

7180$ VarioSurg
з оптикою

6700$ VarioSurg
без оптики

550$

630$

SGR2-E
Максимальна швидкість 30 000 обертів на 
хвилину. зворотньо-поступальний рух в 

горизонтальній площині з довжиною ходу 1,8 мм
1100$

SGO2-E
Максимальна швидкість 15 000 обертів на 
хвилину. зворотньо-поступальний рух в 
горизонтальній площині під кутом 17 о.

1400$

SGT2-E
Максимальна швидкість 20 000 обертів на 
хвилину. зворотньо-поступальний рух у 

вертикальній площині під кутом 3 о.
1250$



ЗАПИшИтЕСЬ НА бАЗОвыЕ куРСы ПО СтОмАтОЛОгИчЕСкОй ИмПЛАНтАЦИИ 
И вАшА ОПЛАтА будЕт вАм вОЗвРАщЕНА ПРИ РАбОтЕ С СИСтЕмОй alpha-bio Tec.СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЕ! 

Проводим образовательные курсы по стоматологической имплантации.     Тематика базовых курсов:
● Планирование ортопедических конструкций с опорой на имплантаты.
● Предоперационные обследования и подготовка пациентов.
● Хирургические этапы и методики установки имплантатов.
● Применение костной пластики, синуслифтинга, работа с шовными, костнозамещающими 
и костновосстанавливающими материалами.
● Ортопедический этап. Изготовление и установка различных типов протезных конструкций.
● Точное взаимодействие между хирургом, ортопедом и техником на различных этапах работы с пациентом.
● Гигиена пациента при использовании стоматологических протезов с опорой на имплантаты.
● Юридические аспекты в стоматологической имплантации.
Лекторы:
Куц Павел Валерьевич (заслуженый врач Украины, доцент кафедры ортопедической стоматологии 
НМУ им. А.А. Богомольца, К.М.Н., член ICOI).
Леоненко Павел Викторович (доцент кафедры ортопедической стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, К.М.Н.)
Сидельников Павел Владимирович (доцент кафедры стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, К.М.Н., 
президент-элект АИУ, член ЕАО, член и дипломант ICOI).

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефонам: (044) 501-12-31, 228-68-06,

332-44-32, (095) 627-33-27
ifl@voliacable.com       www.dentalinfo.kiev.ua

По вопросам участия обращайтесь к организаторам:

18 19
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Самые удобные матрицы в мире

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

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

Последнее слово в хирургии – 
элеваторы «Luxator»

«Luxator» («Луксатор») - уникальный элеватор, который 
полностью изменит Ваше представление о хирургических 
манипуляциях. Изготовлен из высококачественной шведской 
стали и автоклавируемого пластика. 

Специальная заточка рабочей части этого инстру-
мента позволяет проводить все виды хирургических 
удалений с наименьшим дискомфортом для пациента и 
с минимальным постоперационным периодом. Это дает 
возможность уже на следующий день после экстракции 
корня работать с каналом, проводя как простые, так и 
сложные имплантологические манипуляции. 

Специальный точильный инструмент будет всегда поддер-
живать Ваш «Луксатор» в отличном рабочем состоянии. 

«Луксатор» представлен в 18 типо-размерах с соответству-
ющей цветовой маркировкой. На рынке представлен в набо-
рах из семи инструментов (с точильным камнем) и поштучно. 
По запросу клиента высылаем почтой бесплатный компакт-
диск с фильмом-инструкцией по работе с «Луксаторами». 

«FenderMate» («Фендермейт») - пластиковый 
автоклавируемый клин, совмещенный со стальной 
тонкой матрицей, незаменимой при проведении 
большинства реставраций (класса 2). Выпускается в 
4 размерах (по два для правой и левой стороны). 

Простота использования и удобство экономит 
время и способствует выполнению работы на более 
высоком уровне. Допускается применение без за-
жимных колец. 

«FenderWedge» («Фендерведж») - защитная ма-
трица, совмещенная с клином. Изготовлена из супер-
тонкой стали (0,08 мм) и автоклавируемого пластика. 

«Фендерведж» доступен в 4 размерах, что позво-
ляет врачу более успешно проводить все стомато-
логические манипуляции. Все размеры имеют свою 
цветовую маркировку: 

- супер-тонкий (фиолетовый) 
- тонкий (оранжевый) 
- средний (зеленый) 
- большой (желтый) 
«Фендерведж» дает возможность врачу спокойно 

проводить препарирование зубов и другие стома-
тологические манипуляции без опасений повредить 
соседний зуб (в 2/3 случаев препарирования поло-
стей класса 2 существует вероятность повреждения 
смежного зуба). Стальной экран защищает смежный 
зуб даже при неоднократном касании алмазным 
или твердосплавным бором. 

Применение этой матрицы позволяет увеличить 
скорость работы и уберегает от возможных ошибок. 
Допускается повторное применение.

Стоимость  одного инструмента: 400 грн.

интернет магазин  www.dlux.biz   тел.(057)756-8-000
чф "денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. л.Свободы, 34, к.148
оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 
www.dentalux.ua      |      www.dlux.bizwww.dlux.biz

акция от WWW.DLUx.BiZ

фреза твс зуботехническая 
ООО ФРЕЗа

аКЦия!
внимание

боры алмазные турбинные 
ВладМИВа

аКЦия!
внимание

Полиры
KeNDa

аКЦия!
внимание

лампа фотополимерная 
LED.D

wooDPecKeR

аКЦия!
внимание

скалер автономный 
UDS-L

wooDPecKeR

аКЦия!
внимание

Зубы акриловые 
двухслойные,полный гарнитур (KaiLi)

HuGe DeNT

аКЦия!
внимание

Зубы Эстедент, 
20 полных гарнитур

СТОМа

аКЦия!
внимание

триоксидент 
10 пакетов по 0,5гр.

ВладМИВа

аКЦия!
внимание

апекслокатор 
с пульптестером c-root-1(v)

coXo

аКЦия!
внимание

32

220

8,5
грн.

грн.

грн.
4

грн.

1800
грн.

3000
грн.

40
грн.

370
грн.

3200
грн.

2322



Стоматологическое
оборудование и комплектующие,

полный спектр инструментария 
для стоматологов 

и зубных техниковДочернее предприятие
«Торговый дом «КМИЗ Украина»

► Боры твердосплавные

► Турбинные наконечники

► Наконечник микромоторный угловой

► Наконечник микромоторный прямой

► Фрезы с торцевой нарезкой

► Иглы хирургические

► Пульпоэкстракторы

► Каналонаполнители

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

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

► Алмазные головки

► Бор твердосплавный

► Бор «Трепан»

В 3 раза
дешевле!

25

► НУПМ-40

(совместное производство с Sirona)

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

(совместное производство с Sirona)
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► Компьютерная томография в 
стоматологии

► Возможности программы челюстно-
лицевого томографа, базовый алгоритм 
работы с изображением

► Возможности визуализации 
патологических изменений и различных 
индивидуальных особенностей строения 
зубочелюстной системы с помощью КТ. 

► Полная информация 
на сайте StomatForum.com

Врач-рентгенолог объединения стоматоло-
гических клиник «ОРТОС», автор книг 
«Искусство рентгенографии зубов» 
и «Радиодиагностика челюстно-лицевой 
области. Конусно-лучевая компьютерная 
томография. Основы визуализации».

Уважаемые стоматологи! 
Приглашаем Вас на лекцию 

9-10 апреля 2011г. Киев 

По организационным вопросам 
просим Вас обращаться 

в представительство IDG в Украине

тел.: (097) 8162075, (093) 6604417 – Маргарита

тел.: (067) 5046208, (044) 2327709 – Антон

e-mail: brovera@mail.ru

Рогацкин Дмитрий Васильевич  

ЛУчЕВАя ДИАГнОСТИКА 
В АМБУЛАТОРнОй ПРАКТИКЕ 

ВРАчА-СТОМАТОЛОГА

При оплате 
- до 1.04.11 

стоимость участия 800 грн.
- с  2.04.11

стоимость участия  1200 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

АКриловI зуби
 YamaHacHI (японія)

доставка по Києву, можливий дрібний опт.
 wIeDeNT(Польща)

КЕрАМIЧНА МАСА Duceram

лАКи, воСКи, ГIПС, бори, ФрЕзи, 
ДIСКи, ПлАСТМАСи 

Та IнШИ ВИТРаТнI МаТЕРIалИ 
Та облАДНАННЯ для ЗУбнИХ ТЕХнIКIВ

ФО-П Ходаківський а.М.
067-244-35-43

АКЦІЯ ВІД З/Т ЛАБОРАТОРІЇ «ІНТЕРДЕНТ»

Тел. 050-331-00-72 | Федор

Витратні матеріали:
Ацетель 0.5 кг – 80 €
Флексі 100 гр – 20 €

3500$

Гильза – 1 €
та багато іншого...

Автоматичний
апарат для
виготовлення
гнучких
протезів

Литво ваших 
воскових

постановок з різних
матеріалів

стартовий
набір

навчання
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ЖУрнал «стоматологічні оголоШення»  ви моЖете отримУвати:

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

м. харків

ВЕлІЄВ ФОП в ул. Рудика, 6, тел. 057-714-07-48
дЕнТалЮКС пр-т. л. Свободи, 34, к. 148, тел. 057-337-74-40
дЕнТПРО вул. Кооперативна, 5(вхід з двору), тел. 057-714-07-13
КММ МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

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

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

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

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

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

м. Полтава
ВІОла МЕдТЕХнІКа вул. Чапаєва, 15, тел. 0532-610-592

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

м. дніпропетровськ
КММ МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93

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

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

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

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

м. Київ
бІОдЕнТ вул. дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
дЕнТЕК в ул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІнФОлаЙн пр-т 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31
лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24
ОКСІя вул. бажова, 1, офіс 32, тел. 044-592-00-63
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
УКРМЕд дЕнТал вул. довженко, 18, тел. 044-537-38-78
ЮнІдЕнТ УКРаЇна вул. Шолоденка, 3, офіс 212, тел. 044-239-47-72

м. львів
КОннЕКТ вул. Княгині Ольги, тел 032-295-55-62

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

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: info@zooble.com.ua. 
наклад-5000. друк «Самурай», м. Київ, вул. Марини Роскової, 23. номер підписано до друку: 24.02.2011. Розповсюджується по території 
України. Вся інформація публікується у відповідності до законодавства України. Відповідальність за достовірність інформації, що 
міститься у модульній рекламі та оголошеннях, несуть рекламодавці. деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність. 
будь ласка, будьте обережними і передбачливими. 
Усі помилки та похибки, що можуть зустрітися в журналі, викликані тим, що суцільна коректура не видається можливою. 

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

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

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

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

КoDaK 2100

КoDaK 6100

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

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

• Встроенная система самодиагностики и 
контроля безопасности

• Переключение режимов для работы с пленкой 
и радиовизиографом

• Встроенный счетчик произведенных снимков

• Индикация дозы облучения, полученной 
пациентом во время экспозиции

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

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

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

• активная поверхность: 22x30 мм

• Подключение: uSb 2

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

наивыcШее Качество 
ПолУчаемого 
иЗобраЖения

KoDaK 2100 
          + 
KoDaK 6100

Цена 
  6500 евро

аКЦия!

маКсимальная беЗоПасность для ПаЦиентов и Персонала!

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

650 у.е.* 850 у.е.*

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

гарантия 2 года 

Послегарантийное 
обслУЖивание 

доставКа По УКраине 

ПодКлючение

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

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

Компресcор на две 
стоматологические установки

Основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 55 л.
Мощность: 1100 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

2700 у.е.*

2500 у.е.*




