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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЖУРНАЛ, РЕКЛАМУ ТА ОГОЛОШЕННЯ 044-573-97-73

www.dlux.biz

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

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

«Сучасні технології спрямованої 
остеоінтеграції та ортопедичного 

планування в імплантології»
детальніше на с. 16

Львів

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
15-16 листопада 2014>>

044-573-97-73

При купівлі 30 імплантатів  
розширений хірургічний набір 

зі знижкою 80%
«Компанія ДЕНТЕК ЛТД»          тел./факс: 044-498-28-51       www.dentek.com.ua



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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ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНИЙ 
ЗУБОТЕХНІЧНИЙ 

ПНЕВМОПРЕС
MAK-PLAST TERMO-PLAST X-1  

ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕРМОПЛАСТІВ.  
В комплекті: 1 кювета, 100 г нейлону, 10 гільз. 

095-620-08-51  

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

Продається недорого б/в апарат Самсона для 
зменьшення діаметру гільз. 
095-749-05-56 

Продам вакуумну зуботехнічну піч VITA б/в. 

050-634-88-55 

Продається керамічна піч DEKEMA 3000. 

095-939-66-40 

Продам зуботехнічний стіл б/в. 

050-634-88-55 

Продам зуботехнічний фрезерний верстат  
MUSS FR б/в. 

050-634-88-55 

Продам стоматологічний апарат  
PENTOMIX DMG MIXSTAR б/в. 

050-634-88-55 

Продається пічка для випалу кераміки HELIOS від 
Roko. Чудовий стан, один власник. 
Деталі при спілкуванні. 
067-943-69-63 

Продається б/в мобільна стомат. установка з компресором.  
Мікромотор, турбінний пневмовихід М4, пустер вода/повітря.  
Система чистої води. Масляний компресор, безшумний, з фільтрацією. 
050-383-14-71, 067-934-89-18 

Продам зуботехнічний шліфмотор  
виробництва Німеччина. 

050-634-88-55 

Продам муфельну піч UGIN PROGAMIX 100  
в хорошому стані з витяжкою. 

097-114-74-94 

Продам б/в піч для випалу кераміки 
Dentsply Multimat MC2 з вакуумним насосом. 

097-114-74-94 

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

097-114-74-94 

Продам б/в стоматологічну приставку «РОСАВА».  
Телефонуйте, про ціну домовимося! 
095-749-05-56 

Продам б/в піч для випалу кераміки  
Dentsply Multimat Match 2 з вакуумним насосом. 

097-114-74-94 

Продається апарат для пародонтології  
Durr Dental Vector з оригінальним столиком. 

063-993-23-34 

Продам зуботехнічний міксер Drevе  
для замішування силікону. 

097-114-74-94 

Продам б/в стоматологічну установку SIRONA C2.

050-634-88-55 

Продам б/в вакуумну ливарку ASM-20. 
2008 р.в. Новий нагрівальний елемент. 

097-114-74-94 

ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в ПРОДАМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в
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КОМПРЕСОРИ
БЕЗМАСЛЯНI 
МАЛОШУМНI 

(044) 362-78-86, (050) 40-40-686

А-Силикон Genie MAGIC MIX (твердая база, обычная скорость) набор

SultanHealthcare, 78815

650.00 грн

1060.20 грн

АКЦИЯ

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:  
1 картридж материала с ягодным вкусом 380 мл, 

10 насадок для смешивания, 1 байонетное кольцо.

Высокая степень вязкости,                               
                  обычное схватывание

0935514695, 0973125759 (Дмитрий), 0938711609, 0668850116 (Юлия)
МедТехМаркет, г. Николаев, ул. Пушкинская, 5, кв. 7, угол Спасской

w w w.med-tech-market .com.ua

МедТехМаркет
Зуботехническое оборудование, инструментарий, 

расходные материалы для зуботехнических лабораторий 
известных марок по доступным ценам.

Продається фізіодиспенсер  
INTRA MAX PLUS (Carlo de Giorgi, Італія) б/в.

050-634-88-55

Продам паровий автоклав SIROCLAVE B б/в. 

050-634-88-55 

Продам стоматологічну установку ПЛЕНМЕКА  
б/в у відмінному стані.  Монтаж, сервіс, гарантія. 

067-811-28-00

Продається б/в плівковий ортопантомограф з цефалостатом 
CRANEX EXCEL CEPH (SOREDEX, Фінляндія). 2009 р.в., експлуа-
тація 2 роки. Техдокументація. Монтаж та обслуговування. 
050-334-47-54 

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Продається б/в високочастотний стоматологічний 
діатермокоагулятор. Управління ножною педаллю. 
Регулювання та індикація потужності. Київ.
050-383-14-71 

Продається стоматологічний безмасляний компресор 
ЕКОМ ДК-50. Ресивер 24 л. Час набору тиску:  
з 0 до 7 бар - 2 хв. 5 сек., з 4 до 7 бар - 55 сек. Київ.
050-383-14-71 

Продам б/в стоматологiчний компресор DK-50 2V. 
Ресивер 24 л, два цилiндри. 

050-665-45-00 

Продам стоматологічну приставку «МОБІК»: пневмовихід, пістолет 
в/п, мікромотор 18.000 об./хв. з плавним регулюванням обертів та 
реверсом, ежекторний слюновідсмоктувач. Знаходиться у Харкові.
066-908-56-91, 098-592-56-22 

Продам стоматологічну установку SIEMENS SPIRIT EC. 
Відмінний робочий стан. Івано-Франківська обл. 
Подробиці за телефоном. 
050-654-18-06 

Продам стоматологічний PENTOMIX 3М ESPE 1 б/в. 

050-634-88-55 

Недорого продам б/в пневматичний скалер  
виробництва CHIRANA MEDICAL (Словаччина).

095-749-05-56 

Продається б/в стоматологічна установка 
MELORIN 3000 (Іран). 

050-383-14-71 

Продам мікромоторний стоматологічний наконечник 
BIEN AIR 1:1. Стан нового. 

096-646-16-40 

Продам б/в пакувальну машину Melag для стоматології. 

050-634-88-55 

ПРОДАМ ● Стоматологічне обладнання б/в

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

Продам б/в стоматологічний рентген-апарат  
TROPHY ELITYS. 

050-634-88-55 

Продам стоматологічні компресори б/в з гарантією. 

067-811-28-00

Широкий спектр зуботехнічних робіт (все, окрім 
ортодонтії). Тільки Київ! 
067-745-63-00 

ПОСЛУГИ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

ПРОДАЄТЬСЯ 
ПАНОРАМНИЙ ПЛІВКОВИЙ 
РЕНТГЕН-АПАРАТ  
З ЦЕФАЛОСТАТОМ  
PANOURA 15  
виробництва Yoshida (Японія) 2010 р.в.

050-339-66-88
ХАРИЗМА, г. Киев, ул. Мостицкая, 9
тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02
www.harizma.com.ua

Made in USA

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

 Комфорт при ношении!

 Увеличение: X2.5, X4, X6

 Полный вес 56 грамм!
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www.priden.com.ua

Фотополимерные лампы

099-299-01-64, 097-925-23-84

Ультразвуковые скалеры

1 000 грн

2 800 грн

3 960 грн

1 800 грн

1 600 грн

XF

Woodpecker

Woodpecker
Woodpecker

LED.B
Woodpecker

Woodpecker

LED.D

UDS-A

UDS-L LED

автономный  
с подсветкой2 600 грн

UDS N3

Пропоную співпрацю лікарям-стоматологам 
з виготовлення м/к. Київ
096-261-56-26

Заміна нагрівальних спіралей в керамічних печах. 

095-939-66-40, 096-646-16-40 

Створення фотореклами Вашої клініки для соціальних мереж, 
сайтів та журналів. Інтер'єрна, 3D панорама та екстер'єрна про-
фесійна фотозйомка. Портфоліо стоматолога. 
063-239-06-58 

Ремонт, обслуговування, модернізація різноманітного 
стоматологічного обладнання. Відновлюємо наконеч-
ники. Працюємо по всій Україні. 
050-312-36-60, 044-223-44-98 

ПОСЛУГИ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

СЕРВІС

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

Стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню ви-
сокоякісного литва под м/к, м/п та бюгелів.  Вартість відливки під 
кераміку - 15 грн., під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.
095-420-91-78

Зуботехнічна лабораторія PROFIESTETIK приймає замовлен-
ня на виготовлення ортопедичних конструкцій будь-якої 
складності. На перші пробні роботи знижка 15%. Вся Україна.
050-974-54-49, 093-428-87-26, 044-223-69-75

Зуботехнічна лабораторія Lab32 приймає замовлення на 
виготовлення ортопедичних конструкцій для клінік і при-
ватних стомат. кабінетів. Детальніше на www.lab32.com.ua
063-411-36-95

Надам послуги по якісному  
виготовленню незнімних протезів.

097-114-74-94

Зубний технік шукає стоматолога для співпраці. Всі види 
робіт від А до Я.  Якісне виконання, короткі терміни.  
Київ, область (Києво-Святошинський р-н).
066-709-93-64

ДІЛОВІ КОНТАКТИ 
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Зуботехнічна лабораторія в м. Києві здає в оренду робоче 
місце для зубного техніка з усім необхідним обладнанням.

067-447-46-32, 044-503-33-24

Візьму в оренду приміщення в Києві під стоматологіч-
ний кабінет (без обладнання) від 15 кв.м. 
050-870-85-99, 066-299-12-43

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ СТОМАТКЛІНІКУ/КАБІНЕТ

В нову стоматологічну клініку (Київ, Святошинський 
р-н) на постійну роботу потрібен стоматолог-
терапевт, стоматолог-ортопед з ДР не менше 3 років. 
067-321-77-15 

ОРЕНДА ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

В КЛІНІКУ СУЧАСНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 
ПОТРІБНІ ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ  

ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
(заробітна плата 40-50%), 

АДМІНІСТРАТОРИ  
(бажано з медичною освітою). 

м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

У приватній стоматології на Оболоні у Києві відкрито 
вакансію стоматолога.  
Вся інформація стосовно роботи за телефоном.
067-950-97-45 

У нову клініку в Дарницькому р-ні (Київ) на постійну 
роботу потрібен стоматолог на загальний прийом. 
Режим роботи та рівень з/п при співбесіді. 
067-441-67-99

РОБОТА В СТОМАТОЛОГІЇ • Вакансії

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

ООО «Дельта», г. Киев, Харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-63 ,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?
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Компания DYNEK (Австралия) 
– производитель современ-
ного шовного материала, 
занимающий лидирующие 
позиции. Продукция DYNEK 
экспортируется в более чем 
30 стран мира.

Широкий ассортимент размерного  
ряда игл и нитей позволят Вам 
подобрать идеальный  
для работы вариант.

BIOVEK
Cтерильный резорбируемый шовный мате- 
риал на основе полигликолида. 
Основные преимущества: гипоаллергенный, 
удобный в работе, высокая прочность узла, ми-
нимальная травматичность благодаря обрат-
норежущей форме иглы, покрытой силиконом.

NYLENE
Стерильный нерезорбируемый шовный мате-
риал на основе полиамида.
Основные преимущества: высокая эластич-
ность, постоянный диаметр нити, гарантия ак-
куратного и прочного узла, обратнорежущая 
форма иглы.

VILENE
Стерильный нерезорбируемый шовный мате-
риал на основе поливинилденфторида (PVDF).
Основные преимущества: высокая прочность 
на разрыв, инертность к биологическим жидко-
стям, минимальное удлинение нити при натяже-
нии, обратнорежущая форма иглы, отсутствие 
токсического, тератогенного, канцерогенного 
аллергизирующего действия на организм.

Цена 1 единицы   

от 19 гривен!

Компания «Дентек ЛТД»

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

15-19
ДЕКАБРЯ

2014

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
НА  БАЗОВЫЙ КУРС
ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ!

+38 (063) 578-04-41

Лектор:  
Валерий Каминский

Мес то проведения: 
г. Киев, Институт стоматологии  
НМАПО имени П. Л. Шупика

Хирургические аспекты
дентальной имплантации

ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
lhbmag@ukr.net     WWW.LHBUA.COM

НивкиМ

Acry Lux V
 Эстетически 
привлекательные

 Высокопрочные

 Широкий 
ассортимент товара

Новые! Уникальные! Высококачественные!

Предлагаем широкий спектр услуг  
по зуботехническим работам 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В УКРАИНЕ

МАГАЗИН СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

м. Київ, 
Метро Осокорки

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

3D ДІАГНОСТИКА
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.



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   52 140 грн

Цена расчитана на 15.10.2014



Міжнародна конференція  
за підтримки Alpha-Bio TEC  

та Асоціації Імплантологів України

Львів 

15-16  
листопада 2014

Додаткова інформація на сайті www.dentalinfo.kiev.ua. З питань участі та реєстрації звертайтесь:

(044) 501-12-31,      (099) 628-28-31,      ifl@voliacable.com

Сучасні технології спрямованої 
остеоінтеграції та ортопедичного 
планування в імплантології

проф. д-р Марко Еспозіто  
(Marco Esposito) (Великобританія)

«Лікування периімплантиту. 
Наукові докази.  
Особисті думки»

«Негайне, початкове та 
умовне навантаження в 
імплантації» 

«Критерії успіху 
знімного та незнімного 
протезування 
на імплантатах. 
3D-планування та моде-
лювання ортопедичних 
конструкцій з опорою   
на імплантати»╗

«Сучасні методики 
кісткової пластики.  
Спрямована регенерація 
м’яких тканин та кістки»╗

«Застосування дентальних  
імплантатів в терапії 
пацієнтів зі складним  
медичним статусом»

«Класифікація 
протезних 
конструкцій на 
імплантатах  
з точки зору функції  
та естетики»

Куц Павло Валерійович
(Україна)

Угрин Мирон Миронович
(Україна)

проф. Аді Гарфанкель
(Adi Garfunkel) д. стом. мед. (Ізраїль)

Сидельніков Павло Володимирович
(Україна)

Команда лекторів конференції

Всі учасники та гості 

Конференції приймають 

участь у веселому  

та яскравому Гала-вечорі  

у клубі «Millenium 2.0»  

(Нова назва –  

«Event-hall КІНО») 

Місце проведення конференції:

Готель «Таурус»
м. Львів, пл. Кн. Святослава, 5

Фотогалерея 
клубу  

«Millenium 2.0»  
(Нова назва –  

«Event-hall 
КІНО»)



Современные 
системы кабинетного 
отбеливания

Классические 
материалы  

для починки керамики

Фиксационный 
стеклоиономерный 

цемент

Безупречная ретракция: 
плетенная хлопковая нить 
и гемостатический гель 
на основе 25% хлорида 
алюминия

По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:

для стоматологов: (044) 221-85-54 для дилеров: (044) 331-07-22

Хит  
продаж

Хит  
продаж

Хит  
продаж

Классика

Нанонаполненные 
фотополимерные материалы 
для эстетической и 
высокоэстетической реставрации 
в сочетании с бонд-системой, 
содержащей MDP-матрицу

содержит  

Ca+

цветовая 
индикация

Не имеет 
аналогов

Миллионы 
белоснежных 

улыбок в более чем  
70 странах мира

Сила двойного 
отверждения:  

- штифты
- культя  

- вкладки 
- коронки 
- виниры

Стеклоиономер 
для 
пломбирования

Традиционное  
и безопасное  
(на основе пербората 
натрия) отбеливание 
депульпированных 
зубов

www.fgm-ukraine.com



61058, г. Харьков,  
ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 717-76-92
                   (057) 714-01-31 
medtech95@gmail.comwww.med-technika.com

01033, г. Киев,  
ул. Гайдара, 27, оф. 3
Тел./факс: (044) 392-03-04 
                    (044) 392-03-06
meddent.kiev@gmail.com

Рентген дентальный 
GRANUM 

от 2 420*$

от 2 960*$

Компрессоры 
GRANUM

от 600*$

Стоматологические 
установки 
GRANUM

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

от 1 915*$

Автоклав GRANUM

*Оплата производится в национальной валюте – гривне по курсу МВК

 В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ:
 Â Презентация дентальной системы имплантатов VITAPLANT.
 Â Вводный курс дентальной имплантации. Показания, противопоказания.  

Методы планирования. Мультимодальная концепция  имплантологии.
 Â Концептуальные аспекты биоинженерной конструкции имплантатов в системе VITAPLANT.
 Â Ошибки и неудачи в имплантологии.
 Â Особенности протезирования на имплантатах. Планирование с учетом ортопедических условий.  

Клинические этапы.
 Â Основы гигиены полости рта у пациентов, перенесших имплантацию зубов.
 Â Лабораторные этапы.
 Â Нестандартные ситуации на приеме у имплантолога.
 Â История протезирования на имплантатах VITAPLANT.
 Â Создание индивидуального плана лечения при протезировании.
 Â Выбор абатментов, их формы с учетом ретенции и эстетики.
 Â Изготовление временных коронок прямым и непрямым способом.
 Â Техника препарирования имплантатов при одноэтапной методике, создание параллельности.
 Â Индивидуальные абатменты, применение. Изготовление индивидуального трансфера.
 Â Выбор слепочного материала и получение оттиска. Закрытая и открытая методика.
 Â Центральная окклюзия, создание оптимальной окклюзионной схемы.
 Â Особенности изготовления моделей при протезировании на имплантатах.
 Â Основные принципы моделирования каркасов протезов в боковых и эстетических зонах.
 Â Адгезивная и механическая фиксация непрямых реставраций.

WWW.DENTAL-MAESTRO.PRO

Стоматологический учебный центр  
«Дентал Маэстро»  регулярно проводит  курсы:

тел. 067-332-38-38
Skype: dental-maestro

Организатор: Учебный центр «Дентал Маэстро»

Двухдневный курс

«Базовый курс обучения работы с системой 
дентальных имплантатов VITAPLANT»

Двухдневный курс

«Интересная ортопедическая стоматология»

Учебно-практический курс для врачей-ортодонтов:

«Практическая ортодонтия»

Учебно-практический курс для администраторов, 
ассистентов стоматологических клиник

Однодневные мастер-классы 

«Открытый, закрытый синус-лифтинг». 

«Методики костных пластик (расщепление 
альвеолярного гребня верхней и 
нижней челюстей, контурная пластика 
с использованием костно-пластических 
материалов, пересадка костного блока)».

«Методики пластик слизистой полости 
рта (пластика слизистой смещенным 
лоскутом, свободная пересадка  десневого  
трансплантанта, пластика преддверия, 
пластика слизистой с использованием 
искусственных мембран)».

Курс проводят: Мосейко Александр Алексеевич 
кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог,  
Ефименко А. С. хирург-имплантолог,  
Николов В. В. врач-ортопед,  
Головко С. А. врач- ортопед.

Курс проводит:  Николов В. В., главный врач клиники 
«VITADENT», врач-ортопед (основной вид деятельности –  
эстетическая реабилитация).

Однодневные мастер-классы проводит  
Мележик В. И., врач-ортодонт,  
глава Ассоциации ортодонтов Запорожской области. 

Курс проводит Довгань Т.В., практический психолог, специ-
алист по организационному консультированию, преподава-
тель УЦ «Дентал Маэстро».

Курс проводит:  Ефименко А.С. хирург-имплантолог

Мастер-класс  
включает работу 
в операционной

Также в УЦ «Дентал Маэстро» проходят курсы  
для гигиенистов, ассистентов  стоматолога по 
терапевтической, хирургической, ортопедической 
стоматологии (как групповые, так и индивидуальные).
По окончанию семинара выдается сертификат участника.

В программу обучения входит мастер-класс

В программу обучения входит мастер-класс



Ціни розраховані на 15.10.2014

СТОМАТОЛОГIЧНА УСТАНОВКА

SIGER U 200

W W W . U K R M E D - D E N T A L . C O M

АВТОКЛАВ КЛАСУ В
23 л, 18 л

від 29 490 грн

 y Працює з NiTi файлами всіх відомих виробників

 y Регулювання обертового моменту з функціями 
автореверса

 y Мініатюрна головка 16:1, з підключенням до 
апекслокатора

 y Компактний настільний блок керування

 y Зручна в обігу плоска панель керування

 y Можливість роботи від мережі або акумуляторної 
батареї

 y Зручний, легкий інтелектуальний наконечник

 y Великий РК-екран

 y Зручне розташування кнопки вкл./викл.

 y Працює навіть при наявності крові в каналі

 y Миттєві точні виміри

 y Відсутність необхідності ручного калібрування

 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 15.10.2014

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.com

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА

3 760 грн

АКВАДИСТИЛЯТОР

2 950 грн

АКЦІЙНІ 
ЦІНИ



www.dlux.biz

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

www.vladmiva.com.ua
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По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
Â для стоматологов (044) 221-85-54  
          Â для дилеров (044) 331-07-22
www.dentmarket.com.ua

SILAXIL
Благодаря собственной инновационной научно-исследо-
вательской лаборатории, LASCOD вывел на рынок послед-
нюю разработку силикона класса С: SILAXIL. Вязкость этого 
силикона была улучшена, благодаря чему, был достигнут 
наивысший уровень гидрофильности, точности воспроиз-
водства деталей и достигнута самая длительная стабиль-
ность оттиска.

KROMOPAN
Создание KROMOPAN было невероятным прорывом в сто-
матологии, это был первый в мире альгинат с цветовой ин-
дикацией фаз, что позволило снимать оттиски с высоким 
качеством и простым контролем за рабочим процессом.
Единственный альгинат, в состав которого входит стабиль-
ный гидроколлоид класса А.

Высокая точность, хорошая упругость, очень короткое по-
становочное время и длительное время сохранения ста-
бильности – все эти параметры обеспечивают прекрасные 
и детальные оттиски при проведении протезирования и 
функциональных вмешательствах.

СНОВА 
НА РЫНКЕ УКРАИНЫ!

Область применения:
> Съемные и несъемные протезы
> Временные коронки и мосты
> Учебные модели
> Антагонист

Самое длительное 
время работы  
для стоматолога и 
минимальное время в 
полости рта пациента 

Сегодня SILAXIL 
является идеальным 
С-силиконом для 
всех техник снятия 
оттисков

20 µm

40 µm ТОЧНОСТЬ

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-3000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 17.10.2014.  
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. 




