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    при купівлі 20 імпланатів
розширений хірургічний набір

 лише за $200 !

Сезон акцій триває!

наСтупна акція незабаром

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

7/ 201028.10 - 30.10.2010

Продам б\в 
панорамний рентгенапарат 
Planmeca Promax 
з цифалостатом у відмінному стані. 
Ціна договірна.
Тел.: 061-233-25-99; 223-24-99
Моб. 067-617-17-71 Валентин.

Тернопіль, вул. За Рудкою, 33 
Тел.: +380 352 43 41 38, 
          +380 352 43 47 38, 
факс +380 352 43 04 03

www.galit.te.ua

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

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

Продам піч для пресування кераміки 
SaTellIS uGIN'DeNTaIRe 
(віддам майже задарма).

Моб. 067-868-81-82 Євген. Київ.

Auto Press Plus, 
Meta-Press 230V 

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

Піч для випалу кераміки
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- Наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

АПЕКС-ЛОКАТОРЫ

ООО «Дельта», 02099 Киев, оф. 7, ул. Санаторная, 9-А
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

С каждой 
купленной Вами 
единици товара
1 копейку мы 
перечисляем в 
детский приютООО “ЛитХромБулат”

Украина, Чехия, USA, Италия

Магазин Стоматологических материалов

1 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг , 25 кг , 40 кг

II, III, IV класса

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24
                        050-351-01-81
litchrombulat@mail.ru

НивкиМ

ГИПС

Продам б/в піч «Фаорт-еліта» 2002 р.в. для випалювання 
металокераміки. Відмінний стан. 
Ціна договірна. 
Моб. 066-440-76-35

Продам б/в стоматологічне крісло пацієнта melorin (Іран).  
недорого. м. Київ. 
Моб. 050-383-14-71 Володимир Іванович.

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

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 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.

Продам зуботехнічий артикулятор з лицьовою дугою 
bio-art (бразилія) б/в.  
Моб. 050-383-14-71 

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 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

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

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

ПРОДАм б/в

Зуботехнічне обладнання

Стоматологічне обладнання

б/в СТОмАТУСТАНОвКА

Продається б/в стоматустановка A-DEC 
в граному 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.

ДЕНТАЛьНий РЕНТгЕН АПАРАТ

Продаю дентальний рентген апарат 
Prodental Pro 70, настінний варіант кріплення. 

Експлуатація 4,5 років, у відмінному стані. 
Ціна за домовленістю. 

Апарат знаходиться у Києві.

Тел.: 044-456-55-96; 456-68-71 
моб.: 066-706-95-45; 067-440-81-04

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.

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
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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.

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.

Здам в оренду стоматустановку «Сатва нВ». нижня подача інстру-
ментів, блок керування асистента, два пневмовиходи, скалер, 
діотермокоагулятор, вбудована фотополімерна лампа, слино від-
смоктувач, пилосос, штатив та монітор. 
Рік випуску 2006. Знаходиться в Києві. Тел. 067-799-16-99 Євген.

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

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

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

Запчастини та комплектуючі 

Зуботехнічне обладнання

Стоматологічне обладнання

Здам в оренду сучасну стоматологічну установку. 
м. львів.
Моб.: 067-712-47-02; 093-107-90-05

ПОСЛУги. ПРОПОЗиЦія
Оренда обладнання

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.

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 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

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

Ділові контакти

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

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

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

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

AnyXing BL-T&K 
50K 350W

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

безщітковий мікромотор

Продам: дентальний рентген (рентген панорамний) 
orth-oralix (Philips), ціна договірна; дентальну автоматичну 

проявочну машину для панорамних та малих дентальних 
рентгенівських знімків аС245 (DÜRR-DeNTal), 

ціна 10000 грн.Тел. 050-588-67-73

КУПЛю б/в
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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

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 
вячеслав максимович. www.suprem.com.ua

вакансії

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.

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 

Запрошуємо (місто Київ) на співбесіду досвідченого 
стоматолога-терапевта і стоматолога-ортопеда, які 
володіють сучасними методиками.  
адреса: пр-т Перемоги, 45, клініка «Парнас дент». 
Тел.: 044-456-54-54; 453-26-90 алла, Валентина.

У зуботехнічну лабораторію (м. Харків) потрібні з досвідом 
роботи: керамісти, каркасисти, гіпсовщики, зйомщиці. 
Моб. 050-138-10-20 наталія Віталіївна.

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

У київську зуботехнічну лабораторію потрібен 
технік-ортодонт, а також технік з лиття гнучких протезів 
(досвід роботи з цими протезами не обов’язковий!) 
Моб.: 096-293-86-93; 095-907-94-14. Тетяна.

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

В клініку естетичної стоматології і ендодонтії (місто Київ) 
на конкурсній основі запрошуються: адміністратор, старша 
медсестра, асистент лікаря-стоматолога, лікар-стоматолог, 
лікар-хірург, стоматолог-імплантолог, лікар-ортодонт. 
Тел.: 044-587-60-19; 097-798-51-89

РОбОТА в СТОмАТОЛОгії

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

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

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

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

Зуботехнічні лабораторії

ПРОДАЄТьСя 
ТОРгОвО-СТОмАТОЛОгічНий біЗНЕС 

У міСТі КиЄві.

Тел. 067-447-16-32.
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вЫСОКОПРОиЗвОДиТЕЛьНЫЕ СТОмАТОЛОгичЕСКиЕ ЛАЗЕРЫ 
                                                                 бЕЗУПРЕчНЫЕ в ЛюбОм СРАвНЕНии

(Италия)

Фрезерный станок СС4

Фрезерный станок Fedi 18.3

11

claros pico - Диодный 
Технические характеристики:

длина волны: 980nm• 
Макс. мощность (мощность • 

импульсов) : 7,5Вт
Макс. Мощность (режим • 

непрерывного излучения) : 2,5Вт 
Частота импульса: 20 000Гц• 
Продолжительность импульсов • 

(непрерывное излучение) : 17 μs

Применение:
Эстетическое контурирование• 
Удаление фибромы• 
Френэктомия• 
биопсия• 
Чистка зубного камня• 
Стерилизация корневых • 

каналов
Отбеливание• 

г.Київ, ул. Машиностроительная, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

6960¤
ЦіНА:



КРЫм-мЕДмАРКЕТ
г. Симферополь

ул. Карла Маркса, 49
т/факс 0652 248024, 
0652 248026, 0652 248561, 0652 248562
email: krymmedmarket@utel.net.ua

Официальные дилеры компании MEDICOM на территории Украины:
розничная продажа: оптовая продажа:

мЕДСЕРвиС:
г. донецк,

ул. Университетская, 25
тел: 062 3810225, 062 3810263
email: medsetvice@skif.net

WORLD DENTAL SUPPLIES
г. Симферополь

Р. люксембург д. 38 кв.1
тел.: 0652 248338,
0652 249965, 0652 249988
support@wds-stomat.com.ua

12 13
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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.

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

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

Резюме

Приватні особи можуть безкоштовно розміщувати 
оголошення на нашому сайті www.zooble.com.ua, тим 

самим даючи згоду на публікацію в журналі.

Редакційна політика:
«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-1000 гарантовано.
друк ТОВ«новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.
номер підписано до друку: 26.07.2010.

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

м. Одеса 
МЕдТЕХнІКа-3 пл. Соборна 1, тел. 0482-26-47-07

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

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. Харків
МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

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

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

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

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

18 850, 00 €

АКЦИЯ
до 01.12.2010

срок поставки до 

31.12.2010

ООО «КАСКАД ДЕНТ»
г. Киев, 03179, ул. Ирпенская, 78а
тел./факс: 0-44-501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua
www.kaskad-dent.com.ua

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

Здається в оренду стоматологічне крісло фірми SIRoNa 
в клініці “Парнас дент”. 
адреса: Київ, пр-т Перемоги 45, ст. метро Шулявська. 
Тел.: 044-456-54-54; 453-26-90 алла, Валентина.

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

Здається в оренду крісло в сучасній 
стоматологічній клініці міста Києва.
Моб. 091-308-07-55 Ольга.

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

НЕРУХОміСТь ДЛя СТОмАТОЛОгії 
Оренда. Пропозиція



оплата производится в национальной 
валюте по курсу Межбанка на день оплаты


