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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
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World dental SupplieS
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Зуботехническое б/у оборудование иЗ Германии

Продається автоклав W&H LISA класа В.
ціна: від 41250 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються муфельні печі.
ціна: від 12000 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продаються вакуумні зуботехнічні міксери.
ціна: від 7500 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продається апарат для мікроімпульсної пайки.
ціна: від 74250 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продається практично новий апарат  
для водневої пайки.
ціна: 13500 грн.
095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продам мікроскоп MANTIS (2х, 4х)  
для зуботехнічних робіт.
ціна: 22000 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються аспіратори  
для стоматологічних установок.
ціна: від 8500 грн.
095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продаються  зуботехнічні печі для випалу кераміки.
ціна: від 17000 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються полімеризатори  
з різними розмірами робочих камер.
ціна: від 6500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються піндекс-машини зуботехнічні.
ціна: від 6500 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються піскоструминні апарати на 2, 3 олівці.
ціна: від 7000 грн.

063-993-23-34, 096-646-16-40, 095-939-66-40

Продаються дентальні компресори EKOM K 50 10S  
з шумопоглинаючою шафою.
ціна: від 11550 грн.
095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продається центробіжна індукційна ливарна 
установка IVOCACT.
ціна: від 74250 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються  артикулятори  з  лицьовими  дугами 
KAVO 3, 5, 7, 9, SAM 2, 2PX, GIRRBACH, IVOCLAR 200.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

Продаються пароструйні апарати.
ціна: від 6000 грн.

096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються тримери зуботехнічні  
(внутрішні та зовнішні).
ціна: від 8500 грн.
096-646-16-40, 095-939-66-40, 063-993-23-34

Продаються каструлі-полімеризатори.
ціна: від 1800 грн.

095-939-66-40, 063-993-23-34, 096-646-16-40

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в
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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

80 000 грн*Цена  
с креслом

ЕВРОпЕйСКИй пРОдуКТ 
ВыСОКОгО КАчЕСТВА

STOMADENT

Возможна рассрочка  
от 4800 грн 
в месяц

Контактные телефоны: 
+38 (067) 353-11-73

+38 (050) 939-98-29
+38 (0352) 40-02-80

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

*Цена актуальна при курсе Евро на момент публикации

Продам CAD/CAM для фрезерування циркону. Готовий к-т: фре-
зер DeguDent Cercon Brain Expert, сканер Cercon Eye, піч, компре-
сор, окремий осушувач повітря. стан фрезера - 5% зносу.

063-411-36-95

Продається повний к-т обладнання для сканування, з 
подальшим фрезеруванням та спіканням  
від DeguDent. ціна скандальна!
067-321-15-82

Продам зуботехнічний піндекс «цайзер» (Німеччина). Повний на-
бір + 300 цокольних пластин, 30 пристосувань для виготовлення 
вогнетривких розбірних моделей з багаторазовими штифтами.
066-755-34-31

Продам б/в піскоструминний  
зуботехнічний апарат 3M ESPE ROCATECTOR. 
Хороший стан.
096-692-04-32, 095-201-40-55

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Продам дентальний мікромотор Bien-Air MC3.
Мікромотор зі світлом. Б/у 1 день, стан нового.

068-346-75-85

Терміново продається стоматологічна установка 
Gnatus 2010 р.в. Експлуатація з 2012 р.
Все  робоче, все в ідеальному стані. Торг біля машини.

050-979-48-38

Продається б/в бездротовий радіовізіограф DIGORA 
OPTIME (SOREDEX , Фінляндія) . Апарат експлуатувався про-
тягом 1 року. Є вся технічна документація. Гарантія 1 рік.

050-334-47-45

Продам стоматологічну приставку: 4-х канальний пневмовихід, 
пістолет в/п, мікромотор 18 000 об/хв з плавним регулюванням 
обертів та реверсом, ежекторний слюноотсос. Місто Харків.
066-908-56-91, 098-592-56-22

Терміново продам стоматологічну установку  
KaVo DENTAL ATLANTICA.Максимальна комплектація. 
Торг до переможного! 
097-906-26-05

Продається стомат. установка «Хірадент».  
Турбінний вихід В2, мікромотор, пустер в/п, крісло 
пацієнта КсЕМ-05, ежекторний слиновідсмоктувач. 
050-383-14-71

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Ексклюзивні аксесуари зі Швейцарії  
для професійного визначення кольору  
та інтраоральної фотографії

Ексклюзивний представник
на території України

м. Дніпропетровськ
вул. Кавалерійська, 9
тел. +38 (056) 794-39-30
факс. 38 (056) 794-39-50
www.fixtrade.com.ua

Продам б/в автоклав Melag Vacuclav 31 B.  
Відмінний стан, фракційний вакуум, на 4 програми, 
тест Бові Діка, вакуум тест.

096-692-04-32, 095-201-40-55

Продам дві стоматологічні установки Granum TS 
6830 в хорошому робочому стані (можливо окремо). 
Установкам по 2,5 роки.

096-263-97-00, 066-686-02-68, 044-274-90-70

Продам мобільну стомат. установку PROBADENT 402 (Німеччина). 
Пустер в/п, мікромотор FARO (Італія), турбінний вихід М4, мікромотор 
(словаччина), п’єзоскейлер EMS (Швейцарія), система чистої води.

050-383-14-71

Продається дентальний компресор ЕКОМ ДК 50 
ПЛЮс (словаччина). Продуктивність 70 л/хв. 
Обсяг ресивера 25 л.
067-934-89-18, 050-383-14-71

Продам фотоапарат для дентальної фотографії 
DentalKamera Nikon Coolpix 8700.

063-411-36-95

Продається б/в плівковий  ортопантомограф з цефалостатом 
CRANEX EXCEL CEPH (SOREDEX, Фінляндія) 2009 р.в. Єксплуа-
тувався протягом 2-х років. Є вся технічна документація.
050-334-47-54

ПРодаМ ● стоматологічне обладнання б/в

Продається б/в установка стоматологічна FJ 22A  
та стілець лікаря FJ106.

095-230-00-67, 056-788-55-95

Продам стоматологічну установку FORMULA (Італія)  
в ідеальному робочому стані. 

050-654-18-06

Продам б/в укомплектовану стоматологічну 
установку SIGER-U200.
Доставка в будь-яку точку України.
067-521-07-50

Продається б/в стоматологічна установка FIMET F1 
PRIME (Фінляндія). У наявності вся технічна,  
та сервісна документація. Київ.
050-383-14-71

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-лоКатоРЫ

ооо «дельта»

тел.: 044-221-30-37, 050-310-23-20

«delta»
«delta neW»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell
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Всі види зуботехнічних робіт (крім ортодонтії ).  
Тільки Київ!
067-745-63-00

 
в КлініКУ сУчасної стоМатології 

ПотРібні ліКаРі Загального 
ПРофілю, адМіністРатоР

м. Київ (ст. метро «Дарниця»)

067-26-000-92

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

Ми команда висококваліфікованих зубних техніків спеціалізує-
мося на виготовленні незнімних зубних протезів. Наша лабора-
торія – місце, де ми ділимося досвідом, майстерністю, знаннями. 
050-927-65-13

Відливаю каркаси, кламери, протези з термопластів. 
стаж роботи 8 років в цій області. 
Працюю по Україні та Росії. Якісно та швидко.

066-831-59-71

Пропоную виготовлення м/к від 180 грн. 
Знімне - ціна договірна. Якість гарантую.

067-969-82-88

Пропоную співпрацю лікарям-стоматологам  
з виготовлення м/к. Київ

096-261-56-26

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

ПослУги ЗУботехнічних лабоРатоРій

Виконуємо роботи з ремонту, обслуговування та модерніза-
ції різного стомат. обладнання. Відновлюємо наконечники.  
Виїзд по Києву на протязі 1 години. Працюємо по всій Україні.

050-312-36-60, 044-223-44-98

сеРвіс

стоматологічна клініка в Києві (Оболонь), 
ст. метро «Мінська», шукає ортодонта.
Досвід роботи від 5 років.

067-321-15-82, 067-548-12-84

Робота в стоМатології • вакансії

стоматологічна ливарня пропонує послуги по виготовленню 
високоякісного литва под м/к, м/п та бюгелів. Вартість відливку 
під кераміку - 15 грн, під пластмасу - 15 грн. Київ, Львівська площа.

095-420-91-78

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

Отримання нових ліцензій
 . На медичну практику
 . На переробку донорської крові та її компонентів
 . На використання наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів
 . На оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами

Отримання дублікату ліцензій
 . У зв’язку з втратою та інше

Аналіз та відповіді по Актам КРУ

Переоформлення та отримання  
копій ліцензій

 . У зв’язку зі зміною юридичної адреси
 . У зв’язку з впровадженням додаткового виду діяльності
 . У зв’язку з відкриттям нових підрозділів або їх ліквідацією

096-097-64-75
095-831-48-86
048-770-07-88

www.vashepravo.org.ua
vashurist@ua.fm
Skype:vashurist2011

м. Івано-Франківськ, Залiзнична, 33-А
м. Київ, б-р Лесі Українки, 27/2
м. Одеса, Куликове поле 1, 3 пов, оф., 362
м. Ужгород, вул. Осипенко, 22

                Великій досВід 

                           наяВність рекомендацій

                                             найприємніші ціни

Надайте лише інформацію.  
Інші клопоти – наша турбота!

Звернувшись до нас,  
           Ви потрапили в ціль

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95,  
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 oleg@ukmed-dental.com

Всі ціни є дійсними на 22.05.2014 по курсу 1$=12 грн.w w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

від   137 500 грн

Chirana CHEESE Lift

МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ

ООО “литхромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел.: 044-503-33-24, 067-447-16-32
litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

уРа!
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м. Київ, 
Метро осокорки
вул. срібнокільська, 20

044-570-97-77

3D ДіагНОсТИКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн.

У новій клініці, район Дарницького залізничного вокзалу, в Києві 
біля ринку, здається стоматологічний кабінет. Є все необхідне. 
стерилізація та  рентген (візіограф). Можлива погодинна оренда.

067-441-67-99

В Києві, на Оболоні, в діючій клініці, здається в оренду 
окремий стоматологічний кабінет. Оренда - позмінно. 
Пн-сб : 9:00-15:00/15:00-21:00.
050-412-34-00

Потрібен стоматолог-хірург для роботи в новому 
медичному центрі (Київ, Поділ, 2 хв. від ст. метро  
"Контрактова площа") . стаж роботи не менше 5 років.
050-930-13-98

Здам в оренду стоматологічний кабінет на два крісла 
в Донецьку. Є все для повноцінної роботи.

050-545-00-30

ЗдаМ в оРендУ стоМатКлініКУ/Кабінет

Керамісту потрібен помічник на підготовчі етапи роботи. Міс-
цезнаходження - м. Ірпінь, (30 хв. від ст. метро «Академмістеч-
ко», або пл. Шевченка, електричка від ст. метро святошин 17 хв.).

093-350-00-72

У зуботехнічну лабораторію потрібні: технік  
в виготовлення знімних протезів  
та підготовлювач металу.
067-332-75-06, 044-331-75-06

Куплю аплікатор на скейлер фірми Satelec.

066-291-37-58

КУПлю● стоматологічне обладнання б/в

Повний розпродаж роторних груп до турбінних 
наконечників KaVo, NSK, Bien-Air, W&H, 
американського виробництва. Пересилаю по Україні.

050-312-36-60

Продається майже нова шафа до вакуумної помпи 
Ekom DO2.1 S.

096-263-97-00, 044-274-90-70

Продається шафа до дентального компресора  
Ekom DК- 50 2V S у хорошому стані.
096-263-97-00, 044-274-90-70

ПРодаМ ● Запчастини та комплектуючі

Робота в стоМатології • вакансії

Робота в стоМатології • вакансії

Здається в оРендУ 
стоМатологічний Кабінет

Центр Києва, біля метро, 2-3 рази на тиждень. 
Додаткові опції: візіограф,  

апарат для відбілювання Beyond,  
апарат Vector.

067-209-46-13

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

095-36-11-902
email:galoshmat@mail.ru



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

ДИсКИ аЛМаЗНыЕ

фрЕЗы ТвЕрДОсПЛавНыЕИгЛы 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

НсТ1К-300 
кнопочный с керамическими подшипниками

НУ-30

НЗК0-02 (M4, B2) 
скейлер

НУП 30-М 
угловой наконечник

НЗТ-30



Все инновации компании Alpha-Bio Tec в области дентальной имплантоло-
гии являются результатом работы профессиональной команды специалистов  
отдела научно-исследовательских и инженерных разработок.

Используя исключительно передовые технологии в имплантатах и элемен-
тах протезирования, компания Alpha-Bio Tec заняла лидирующие позиции  
в отрасли дентальной имплантации.

Постоянное использование сверхсовременных технологий и оборудования в 
процессах производства и контроля качества подтверждают твёрдую привер-
женность Alpha-Bio Tec к внедрению передовых решений для имплантологов.

Alpha-Bio Tec 
на лидирующих 
позициях

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

(044) 501-12-31     www.dentalinfo.kiev.ua     www.alpha-bio.net

ооо ТПФ «инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio TEc. на сумму 18 000 грн* (1 500$) 
Вы получаете в подарок базовый набор 
хирургических инструментов в боксе  
для хранения и стерилизации  
стоимостью 7 970 грн* (664$)

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio TEc. на сумму 31 200 грн* (2 600$) 
Вы получаете в подарок расширенный набор 
хирургических инструментов в обновленном 
боксе для хранения и стерилизации  
стоимостью 15 600 грн* (1 300$)

При покупке** любой продукции  
Alpha-Bio TEc. на сумму 21 600 грн* (1 800$) 

Вы получаете в подарок компьютерную  
программу 3D визуализации планов лечения  

DentalMaster стоимостью 10 320 грн* (860$)

*Указанные цены актуальны при курсе 1 USD = 12 грн
При существенном отклонении курса цены могут изменяться

**Под покупкой подразумевается приобретение  продукции по розничной стоимости

количество подарочной продукции ограничено!

Летняя суПер-акЦиЯ 
от компании Alpha-Bio tec

срок действия только с 20.06.2014 до 20.08.2014!



телефон для регис трации 

044-498-28-51

Лектор: Борис Фридзон
(Boris Fridzon), CDT, MDT

Время проведения: 
10:00 - 18:00
(суббота, воскресенье)

28-29 июня
2014

Как избежать 
возможных ошибок  
при протезировании  
на имплантатах?  
Методики и анализ

Дву х Дневный к урс

WWW.DENTEK.COM.UA
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   36 000 грн

Все цены актуальны на 22.05.2014 по курсу 1$=12 грн.



Дентальный рентгеновский аппарат ORIX-70 DC с микропро-
цессорным контролем для получения качественных снимков, 
с использованием высокочастотных технологий при фор-
мировании рентгеновского пучка. Предназначен для при-
цельной съемки зубов как на пленку, так и для использования   
с радиовизиографом.

Высокочастотная технология обеспечивает:

• компенсацию влияния изменений напряжения сети  
на качество снимка;

• формирование стабильного излучения;
• идеальную совместимость с радиовизиографом.

Микропроцессорное управление обеспечивает:

• отсчет времени экспозиции в соответствии с предва-
рительно установленными параметрами;

• сигнализацию ошибки в обслуживании или неисправности 
аппарата;

• отсчет времени перерыва для охлаждения рентеновской труб-
ки, что способствует продлению долговечности  рентгена.

 Ê Варианты исполнения:  
настенный, мобильный

 Ê Программируемые 
параметры съемки 

 Ê Выбор напряжения:  

60-65-70 кВ

 Ê Счетчик снимков
Опции:

Тубус 300 мм

Прямоугольный 
коллиматор

Технические харакТерисТики:

Тип рентгеновской трубки CEI OCX 70-р

напряжение питания 230 В+- 10%, 50-60 Гц

напряжение на трубке 70 кВ

анодный ток 7 ма

размер фокусного пятна 0,8 мм

Время экспозиции 0,01-2 сек

Общая фильтрация 2,0 мм Al

кожно-фокусное расстояние 200 мм

Проникающая радиация менее 0,25 мрн/ч на 
расстоянии 1 м

Область облучения 5,5 см2

рабочий цикл 1:60 (при экспозиции 0,5 сек 
интервал между  
экспозициями – 30 сек)

52 040 грн

50 210 грн

Все цены действительны на 22.05.2014 
по курсу 1 евро=16,6 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 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

Всі ціни є дійсними на 22.05.2014 по курсу 1$=12 грн.

w w w . u k R M E d - d E N t A l . c O M

ТОВ «УКРМЕД Дентал» м. київ, вул. Довженка, 18
тел.: (050) 416-95-41, (050) 310-67-95,  
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 oleg@ukmed-dental.com

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК

Эстетика мягких 
тканей в области 
зубов и 
имплантатов

Пьезохирургия. 
Клинические  
преимущества  
применения  
в стоматологии 

Периимплантит: 
этиология, 
диагностика 
и лечение

Пародонтально-
имплантологическая 
пластическая 
хирургия 

Трёхмерная 
томография в 
 стоматологической 
 практике 

Андрэ Саадун Томазо
Варчеллотти 

Франк Шварц Малгожата Петруска, 
Ян Петруски

Ингрид Ружило-Кали-
новская, Тереза-Кате-
жина Ружило 

Ціна 492 грн Ціна 485 грн Ціна 870 грн Ціна 690 грн Ціна 295 грн

Повна вартість комплекту   2832 грн 
Вартість зі знижкою 2492 грн

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІВ, 
ПАРОДОНТОЛОГІВ ТА ХІРУРГІВ

Видавництво «ГалДент»

вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, тел.: +38 (032) 271 20 22, тел/факс.: +38 (032) 271 22 72

моб.: +38 (098) 593 65 77, e-mail: info@galdent.com.ua, www.galdent.com.ua



www.dlux.biz

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

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.net 
Наклад-3000. Друк ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 23.05.2014.  
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. 

044-575-41-83
097-924-75-46
093-087-66-82
050-164-00-42

г. Киев, метро Осокорки, 
ул. Срибнокильская, 20

www.periocenter.com.ua 

СПециализироВаннЫй меДицинСкий центр Профилактики и лечения заболеВаний ПароДонта

PerioCenter – центр пародонтологии

www.periocenter.com.ua      ПрОфилаКтиКа  и лечение гингивита, ПарОдОнтита, ПарОдОнтОза

 � основная идея организации PerioCenter в виде отдельной клиники заключается в 
оказании очень узкого, не конкурентного, спектра стоматологических услуг – кон-
сервативное лечение заболеваний тканей пародонта.

 � на территории PerioCenter работают только специалисты-пародонтологи: врач-
пародонтолог и гигиенисты.

 � PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно для ведения 
пародонтологического приема.

 � тесное сотрудничество специалистов PerioCenter и стоматологов из других стомато-
логических клиник не противоречит, а дополняет единый комплексный план лечения.

 � на базе PerioCenter регулярно проводятся мастер-классы и семинары для пародон-
тологов и гигиенистов.




