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Зуботехнічні інструменти

097-940-40-39
www.pearl-stom.od.ua

Всі курси з балами 
і майстер-класами!

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ  

 
www.NaviStom.com

Спеціальні  ціни  на  заготовки
з оригінальними конічними та 
шестигранними платформами 
для фрезерування абатментів 
стандарту Preface – Medentika ®  www.alpha-bio.net

044-290-70-80
095-360-19-19

067-934-91-19
www.zircon.com.ua

АКЦІЯ!

*За умови «CLUB CARD»

Персональні умови кредитування 
стоматологів і зубних техніків!

+38-050-390-59-40
+38-080-021-11-11
www.altbank.ua

DIPLOMAT 
LUX DL 250

4300 $

BM_DENTAL_

(097) 909-09-94
(068) 081-43-19



Австралія

ТОВ «РЕГАРД» м. Харків, вул. Семиградська, 12 А
тел.: (057) 703–23–25, 703–23–42,  
факс (057) 738–09–53

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:  
regard.shop

Філіал в Одесі:  
м. Одеса, вул. Успенська, 47
тел./факс (048) 728–68–45

Магазини ТОВ «РЕГАРД»: 
м. Харків, вул. Тринклера, 6 (в приміщенні обласної  
стомат.поліклініки м. Харкова) тел. (057) 705-17-45
м. Харків, просп. Перемоги, 51 тел. (057) 781-57-25

Австралія

• Високий рівень естетики
• Має приємний аромат, який пацієнт відчуває під час реставрації 
• Виділяє фтор, захищаючи зуб від демінералізації. Запобігаючи виникненню 

карієса, цей адгезив сприяє подовженню терміну реставрації 

Zipbond Universal - однокомпонентний універсальний адгезив, 
що виділяє фтор. Підходить для самотравлення, селективного та 
повного травлення. Забезпечує міцність зв’язку при нанесенні як на 
вологий, так і на сухий дентин. 

Zipbond Universal

• Відмінна міцність, відмінна естетика 
• Наногібридна технологія
• Ефект хамелеону
• 13 універсальних відтінків (A1, A2, 

A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, 
D2, D3) 

• Спеціальні відтінки: відтінки 
дентину (OA2, OA3, OA3.5)

• Має низьку усадку, 
надає безпрецедентний 
рівень полірування та 
міцності для реставрацій 
фронтальних та 
жувальних груп зубів

• Наночастинки сприяють тому, що поверхня 
надовго залишається гладенькою та міцною

• Не прилипає до інструментів
• Luna надає реставраціям внутрішній блиск, 

який дуже подобається пацієнтам

Наногібридний композит для реставрації 
фронтальних та жувальних груп зубів

luna

• Відбілююча система на основі 37.5% пероксиду водню для 
професійного використання в клініці

• Висока активація рН для надшвидкого вивільнення іонів 
пероксиду

• Повне лікування займає менше 30 хвилин
• Відбілювання живих і депульпованих зубів
• Автоматичне змішування відбувається в подвійному шприці 

безпосередньо при нанесенні гелю на зуби

• Передова система відбілювання зубів!
• Результат всього за 30 хвилин
• З системою Pola Office можливе використання лампи  

для полімеризації 
• 35% пероксид водню
• Нітрат калію - ключовий компонент для зниження 

чутливості

polaoffice+

polaoffice

Найшвидше відбілювання у світі!

• Простий підбір відтінків
• Висока міцність на стискання  

та вигин
• Легке моделювання
• Швидке полірування та блиск
• Мінімальна усадка
• Довговічність реставрації

Ультрауніверсальний 
реставраційний матеріал  
для створення близьких  
до натуральних фронтальних  
і бокових реставрацій. 

aura ultra 
universal

aura bulk fill • 1 універсальний відтінок
• Шар полімеризаціЇ - 5 мм
• Легка реставрація для жувальної 

групи зубів
• Швидке заповнення
• Висока міцність на стискання й вигин
• Час полімеризації - 20 секунд
• Форма випуску - шприц і капсула





Рентгенодіагностичний комплект, 
все на складі! Нова партія! Харків. 
Ціна: 106840 грн.

067-596-84-92, 073-596-84-92

Стоматологічна установка 
Joinchamp ZC-S400 Azimut 400. 
Харків. 
Ціна: 114 125 грн.

067-579-58-07, 050-101-37-72

Універсальна портативна бормаши-
на з ендодонтичними функціями. 
Шпола. 
Ціна: 9500 грн.

068-911-13-99, 050-518-55-20

Подвійний набір для відбілювання 
зубів Philips ZOOM, гель 25% H2O2. 
Київ. 
Ціна: 10900 грн.

063-290-44-55

Стоматологічні нові сертифіковані 
установки. Розстрочка без %.  

www.gipermed-market.com.ua. Київ.

(093) 515-91-91

121 500 грн

Плоскі рулони для 
стерилізації
• Зручність
• Ефективність

• Чудовий захист 
• Зручність надягання
• Надзвичайний комфорт

Відкрийте для себе асортимент наших 
нітрилових і латексних рукавичок!

SafeTouch Advanced
РУКАВИЧКИ

Із зовнішніми 
та внутрішніми 
індикаторами
Найінноваційніші  
пакети на ринку

SafeSeal Quattro

ПАКЕТИ

РУЛОНИ

УКР-МЕДМАРКЕТ
м. Київ,  тел: 044-590-15-00

КАСКАД ДЕНТАЛ
м. Київ,  тел: 044-501-17-02 
                          050-334-47-54

ХУСТКИ ДЛЯ КОФЕРДАМІВ
Ексклюзивно в «Укр-МедМаркет»!

6 Редакційна політика: журнал «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73, 067-460-86-78, 067-547-44-77. Наклад: 5000. Друк: ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 02.09.2021.

 Нове стоматологам
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/SystemMedicalsWWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM
 medicalsystemsa.f@gmail.com+ 38 (067) 596-84-92 + 38 (099) 667-31-16 +38 (073) 596-84-92

*Оплата в грн за курсом

Портативний рентген Remex T100  
(Remedi, Південна Корея)

Портативний рентген  
CARRY X (Китай)Лазер діодний LASOTRONIX (Польща)

Фізіодиспенсер  
Woodpecker IMPLANTER 

з наконечником, що 
автоклавується, зі світлом

П’єзотом  
Dmetec SurgyStar Plus 

(Південна Корея)

Дентальний PSP сканер  
CRX-1000 HD  

(Cruxcan, Cruxcell) 

від 4000 $ до 5000 $ 
в залежності від комплектації

СТОМАТОЛОГІЧНА УСТАНОВКА

ОСІННІ АКЦІЇ!

I-SENSOR (WOODPECKER) (SIZE 1)

I-SENSOR (WOODPECKER) (SIZE 1)

I-SENSOR (WOODPECKER) (SIZE 2)

I-SENSOR (WOODPECKER) (SIZE 2)

2700 $

3900 $

2800 $

4000 $

4600 $4500 $ 1600 $

НАВЧАННЯ РОБОТІ З ЛАЗЕРОМ  
з Адріаною Бариляк - Президентом Асоціації  
лазерної стоматології України!

2200 $
2500 $

1 8  л

2 3  л

АВТОКЛАВ

СЕРТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ

8 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ ПІД ЧАС  
INTERNATIONAL DENTAL FORUM 
КИЇВ.

МАЙСТЕР-КЛАС: «Застосування діодного та 
ербієвого лазера у щоденній практиці  
лікаря-стоматолога»
Вартість - 2500 грн 
>> від 3-х учасників - 2200 грн 
>> студентам - 2000 грн  
Надається сертифікат!



www.med-technika.com

СПЕЦІАЛЬНА 
ПРОПОЗИЦІЯ

ПРИ КУПІВЛІ 
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ GRANUM 
ДІЄ АКЦІЙНА ЦІНА 
НА КИСНЕВИЙ КОНЦЕНТРАТОР ANGEL 5S

460 $

 � Максимальний потік кисню: 5.0 л/хв

 � Концентрація кисню:  93.0 %± 3%

 � Тиск на виході: 0,6 атм

 � Рівень шуму: ≤43.0 дБ (А)

 � Відображення показників на дисплеї

 � Таймер

СТОМАТОЛОГІЧНА УСТАНОВКА 

61058, Україна, м. Харків, вул. Культури, 14 
info@med-technika.com

@med_technika_kh
інтернет-магазин: medshop.prom.ua

Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
/SystemMedicals

WWW.HIGHMEDICALTECHNOLOGY.COM
+ 38 (067) 596-84-92, + 38 (099) 667-31-16, +38 (073) 596-84-92 

 medicalsystemsa.f@gmail.com

  Функція безпеки - за наявності 
неполадок система не вмикається

  Всі дії записуються, що значно 
допомагає в обслуговуванні апарату

  Сенсорний екран 

  Загальний потік - 18 літрів!

  Блокування закису азоту на випадок, 
коли кисень закінчується 

  Звукові і візуальні попереджувальні 
сигнали про закінчення кисню і азоту 

  Документування та зберіганння в 
системі даних про час, тривалість 
процедури, кількість поданого газу для 
кожного пацієнта 

  Інформування про необхідність 
технічного огляду

  Виготовлений із високоякісних і міцних 
деталей із нержавіючої сталі та алюмінію 
- випускний отвір не ламається. Єдина 
пластикова деталь - скло, за яким 
знаходиться індикатор газів. 

  Великі ручки, що легко повертаються. 

  Великий шрифт, що легко читається.

  Автоматичне регулювання рівня газу. 

  Загальний потік - 15 літрів! Це 
важливо для пацієнтів великої статури, 
спортсменів, об’єм легенів яких може 
бути досить великим. 

  Звуковий попереджувальний сигнал 
про закінчення кисню в балоні!

Baldus Touch

Baldus Analog

/ СЕРТИФІКАЦІЯ! ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК! 
/ Апарати вже встановлені в клініках Києва, Львова, Чернівців, Одеси! 

/ Навчання роботі з апаратом!  

/ 1 рік гарантії! 

АПАРАТИ ДЛЯ СЕДАЦІЇ  
ЗАКИСОМ АЗОТУ
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www.alpha-bio.net
dentalinfo@ukr.net

Україна, 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 46 а

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

ТОВ ТПФ «ІНФОЛАЙН» Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ОНОВЛЕНИЙ ПОВНИЙ НАБІР  
ДЛЯ НАВІГАЦІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Оновлений набір для навігаційної хірургії дозволяє працювати з усіма системами імплантатів 
Alpha-Bio TEC. як з шестигранним з'єднанням, так і з двома конічними. Конструкція набору 
передбачає неперевершену ергономіку, простоту у використанні, можливість вирішення  
будь-яких клінічних ситуацій та подовжує терміни роботи інструментів.



Мікроскоп третього покоління  
Scaner CALIPSO MD-500

НОВИНКА 

ТОВ «НІЦ «СКАНЕР»

WWW.SCANER.UA

Можливість ефективно відрізняти 
природну тканину зуба від більшості 
фотополімерних композитних матеріалів, 
відмінна візуалізація скловолоконних 
штифтів, можливість визначити каріозну 
тканину відразу під мікроскопом.

Автоматичне регулювання освітлення при 
зміні збільшень. За необхідності можна  
легко перейти на ручне управління світлом.

 / Принцип One finger – легке керування одним 
пальцем всіма функціями оптичної головки, 
не відриваючи руки з ручки мікроскопа і не 
відриваючись від окулярів.

 / Новий штатив із ще стабільнішим і потужнішим 
пружиноврівноваженим важелем. 

 / 2 USB порта і роз'єм 12В для живлення фото і відео  
аксесуарів зручно розташовані на кронштейні  
оптичної голівки

 / Високоякісна оптика зі скла фірми SHOTT (Німеччина)

 / 5 років гарантії

НОВІ ФУНКЦІЇ

+38 (0472) 55-27-35+38 (096) 886-08-86

Smart Light 

Fluorescent Light

Продумано  
і Просто!



ТОВ «УКРМЕД дентал»  
м. Київ, вул. Довженка, 18
info@ukrmed-dental.com

Високоякісні імплантати OKTAGON® реалізуються по адекватній 
ціні і виробляються для компанії DENTAL RATIO у Німеччині на 
відомому заводі MEISINGER зі 133-річним досвідом виробництва 
стоматологічних інструментів.

  Високоякісна альтернатива, заміна 
і повна сумісність з імплантатами та 
інструментами провідного, добре 
відомого швейцарського бренда.

  Виготовлені з Grade 4 Titanium.

  Імплантати BL, BLT та TL та оригінальні 
імплантати ROX-CERA.

  Діаметри імплантатів 3.3, 4.1, 4.8 мм  
та оригінальний розмір 3.75 мм.

  Вбудована зміна платформи на всіх 
імплантатах BL та BLT.

  Довічна гарантія LIFETIME WARRANTY  
на імплантати та 10-річна гарантія на 
імплантологічну протетіку.

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

/Ukrmeddental тел: (050) 740 59 99, (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
тел./факс: (044) 537-38-78, (044) 458-47-60/ukrmeddental

98 €
імплантат з заглушкою

1888
since

УКРМЕД дентал - офіційний представник 3Shape в Україні

від 12 000 €

Інтраоральні сканери від світового лідера в області інноваційних 
цифрових технологій в стоматології!

Усі конфігурації: компактні Pod на підставці або ергономічні MOVE+ 
на пересувній стійці з вбудованим комп’ютером та touch screen 
монітором 15.6”

Найновіша технологія штучного інтелекту (AI), що спрощує 
сканування, видаляючи зайві м’які тканини з цифрового відбитку

Дротові/бездротові інтраоральні сканери

Зрозумілий user friendly інтерфейс

Оновлене програмне забезпечення 3Shape TRIOS  
версії 21.3 із алгоритмом штучного інтелекту  
AI Scan 2.0, що полегшує сканування  
та пришвидшує процес на 11%

Зручні варіанти підписки на вибір:  
преміум-пакет TRIOS Care зі щорічною сплатою  
або безкоштовний пакет TRIOS Only







Обладнання хірургічнОгО кабінету від кОмпанії Tecnomed (ІталІя)

+38 050 383 55 87  |  www.polet.kiev.ua

 / Стоматологічні установки
 / Крісла хірургічні
 / Лампи хірургічні
 / Меблі із нержавіючої сталі
 / Cart, столик хірургічний
 / Стійка універсальна, Aspi Get 
(з керамічною плювальницею)

 / Cистема Anti Covid
 / Внутрішньоротове зварювання 
Ennebi (Італія) на імплантатах 
(абатментах)

Сертифіковане в Україні!  
Від фірми виробника (Італія)

Стоматологічний світильник світло-
діодний StomSvit PRO. Рівне.  
Ціна: 10800 грн.

068-568-38-90, 096-663-21-84

Кутовий наконечник (на кнопку або 
засувку), прямий або пневмомотор. 
НОВІ + на гарантії! #stomatolog_ua. 
Тернопіль. Ціна: 540 грн.

098-804-00-23

Медицинські столики з доводжува-
чами. Стільчики та меблі в наявності 
і під замовлення. Широкий вибір, 
розміри та кольори. Київ.

098-492-90-11, 067-135-46-63

Безщітковий стоматологічний мікромотор 
ROSE 4000 для монтажа в установку з 
LED-підсвічуванням. Наш сайт -  
stomaland.com.ua. Одеса. Ціна: 10684 грн.

097-211-68-44, 099-757-53-45

Дентальний портативний РЕНТГЕН АПАРАТ 
Hyper Light (для 1 руки). Київ.  

40 065 грн.

(068) 834-47-04, (063) 223-68-30

Дентальний томограф EPX-IMPLA, Корея. 
Панорама, цефалометрія, КТ. Лубни. 

480 780 грн.

(050) 305-52-29

 Нове стоматологам

26 ТОП-оголошення з сайту Zooble.com.ua



ЛЕКЦІЯ ТА МАЙСТЕР-КЛАС

День 1 | Лекція

День 2 | Практична частина

Цей інтенсивний курс складається з теоретичної та практичної 
частин. Під час них ви оволодієте базовими навичками 
використання методик аугментації та менеджменту м'яких тканин 
для пародонтальної пластичної та регенеративної хірургїї довкола 
зубів та імплантів для досягнення передбачуваних, функціональних 
та естетичних результатів. Під час цього курсу слухачі 
вивчатимуть теорію, яку зможуть закріпити під час майстеркласу, 
використовуючи різні практичні методики.

1. Теоретичні основи. Теперішнє, минуле та майбутнє пародонтальної пластичної хірургї. 
Біологія. Анатомія. Анатомічні орієнтири. Шви. Вузли. Огляд літератури. 

2. Тунельна методика vs Техніка коронально зміщеного клаптя
3. Мікропластична та регенеративна хірургія. Біоархітектура дефекту. Біологічні та технічні основи 
4. Горизонтальна та вертикальна направлена кісткова регенерація. Мембрани vs сполучнотканинні 

трансплантати. Коли і як їх використовувати? Огляд літератури vs Клінічні дані. 

1. Принципи мікропластичної та регенеративної хірургії. Менеджмент клаптів. Розрізи. Шви. 
Вузли. Від найпростішого до складного під час різних ситуацій. 

2. Коронально зміщений клапоть. Розріз. Відшарування. Парамолярна зона забору. Фіксація 
сполучнотканинного трансплантату та клаптя.  

3. Тунельна техніка. Розріз. Відшарування. Сполучнотканний трансплантат (ССТ) із горба 
верхньої щелепи.  Внесення ССТ в тунель. Фіксація. Шви. Зворотній V-шов 

4. Практика фіксації мембрани. Створення відсіків. Загальна та часткова товщина. Принципи 
PASS. Шви та фіксація пінів. Техніка закриття рани. 

  Щелепно-лицевий хірург Міністерства 
Оборони Венесуели

  Хірург-імплантолог-періодонтолог  
(Медельїн, Колумбія )

  Спеціаліст з періодонтальної пластичної 
мікрохірургії Hurzeller Zuhr Institute  
(Мюнхен, Німеччина)

  Урбана Zseged University  
(Будапешт, Венгрія)

  Член команди MIS Experience  
в Латинській Америці

  Засновник різних власних технік і методик 
по мукогінгівальній хірургії і хірургії 
ясенної посмішки ( Gummy Smile)

  Спікер в 25 країнах світу.

До 19 вересня (включно): 
Лекція - $250 Практика* - $600

Лекція до 19.09 - $210, з 20.09 - $250 
Лекція+Практика до 19.09 - $720, з 20.09 - $850 
Лекція+Практика до 19.09 - $680, з 20.09 - $800

Студенти-інтерни –15%

З 20 вересня 
Лекція - $300 Практика* - $700

* - в практичній частині можуть взяти участь лише ті, хто зареєстрований на лекційну частину.  
Кількість місць обмежена: Лекція – 100 чоловік Практика – 20 чоловік

ПЛАСТИЧНА ТА  
ГЕНЕРАТИВНА 
МІКРОХІРУРГІЯ

м. Київ  
Готель Ramada Encore Stolichne

16-17 жовтня  
2021

Херардо Чакон

Повна вартIсть курсу:

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

(099) 311 55 50 w w w. d e n ta lt e a c h i n g . c o m . o r g . u a

Лекція до 19.09 - $200, з 20.09 - $240 
Лекція+Практика до 19.09 - $680, з 20.09 - $800

–20%

Лікарі з однієї клініки: два лікарі  
по повній ціні, третій зі знижкою

К У Р С  Д Л Я  С Т О М АТ О Л О Г І В - О Р Т О П Е Д І В  ТА  З У Б Н И Х  Т Е Х Н І К І В
Аналогові та цифрові технології при виготовленні 

пресованих реставрацій. Практичні протоколи.

Будуть детально описані всі Клінічні та Лабораторні 
етапи виготовлення всіх типів безметалових 
реставрацій. Окрема увага всім нюансам для 
правильної комунікації клініки та лабораторії.

Реставрація не сідає або завищує оклюзію.

Хтось винен, лікар, технік?

Попов Роман

Ізмайлов Олексій

Харків | 10 жовтня 2021

РЕЄСТРАЦІЯ >>> 099-986-97-91

Стоматологічна установка 
Planmeсa! Хороший стан. На п’ять 
інструментів із верхньою подачею. 
Тернопіль. Ціна: 60000 грн.

067-784-71-36

Піскоструйка металева стоматоло-
гічна з подачею води! Роз’єм 4М. 
+додатковий носик. Тернопіль. 
Ціна: 4200 грн.

098-804-00-23

Панорамний рентген Planmeca 
ProONE 2017 рік. 773 знімка. Київ. 
Ціна: 250720 грн.

097-346-27-57, 093-346-27-57

Ірригаційна система  
для фізіодиспенсера. 
130 грн.

(067) 403-38-77

 Нове стоматологам

 Б/В стоматологам

Стоматологічна установка KAVO 
Primus 1058; 2011 рік. Колір 

обшивки на вибір! Гарантія! Тячів. 
Ціна: 160260 грн.

(097) 909-09-94 
(068) 081-43-19

160 260 грн
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+38 (050) 411-54-92

Сканер

9900 €
ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЇ

ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС

dfzdental@gmail.com

Spectra , 75 g

250 ГРН

полірувальна паста на основі силікату цирконію з фтором

Замовити можна за телефоном:
СПЕЦ ЦІНА

 y полірування пломб
 y полірування та фторування 
після видалення зубного каменю, 
знижує чутливість зубів

 y видалення плям від тютюну та їжі

067 657 48 21
www.easydent.com.ua
@easydent_lviv

Покази:

Дуже економна. Вистачає на рік. 
Великий об‘єм банки 75 грам.

Сертифікат

Смаки:

полуниця | мультифрукт  |м’ята

Стоматологічна установка  
Chirana medical smile classic  

(колір на вибір). Тячів.

(067) 888-68-32 
(066) 888-68-32

64 104 грн

PANOURA 18S 
ПАНОРАМНИЙ РЕНТГЕНАПАРАТ 

(Японія)

280 000 
ГРН

 Ð 2017 рік випуску 

 Ð Комп'ютер, з яким  
він працював,  
У ПОДАРУНОК!

 Ð Використовувався в одній  
стоматологічній клініці.  
Є всі документи! 

 Ð Кількість зроблених знімків  
2000 шт.

(067) 186-57-79 
(095) 776-56-47
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Негативний вплив озону:
 - пошкодження тканин бронхів і легенів
 - розвиток астми, збільшення кількості її нападів
 - алергічні реакції
 - безпліддя у чоловіків
 - зниження імунітету;
 - провокація канцерогенних і мутогенних процесів
 - вдихання озону з концентрацією 0,8 мг/л  

протягом 30 хвилин = опромінення 100 рентген

 . Знищує озон і не виробляє його в процесі роботи!
 . 7 років безперервної роботи!
 . Економне споживання електроенергії!
 . Площа дії - до 100 м2!
 . Безпечна робота в присутності людей!
 . Знищує віруси, бактерії, алергени, запахи! 
 . Всі дозвільні документи!
 . Гарантія чистого повітря для Вас і Ваших близьких! 

Суть методу фотокаталітичного очищення  
Знищення мікроорганізмів на поверхні фотокаталізатора  
з діоксидом титану під дією фотовипромінювання діапазону А  
(з довжиною хвилі 400 нм). Реакція протікає при кімнатній 
температурі, при цьому шкідливі домішки не накопичуються  
на фільтрі, а руйнуються до нешкідливих компонентів  
повітря - двоокису вуглецю і води.  
Це усуває небезпеку того, що сам фільтр може стати  
джерелом забруднення при несвоєчасній заміні,  
як наприклад, вугільний.

ФОТОКАТАЛІТИЧНИЙ 
ЗНЕЗАРАЖУВАЧ ПОВІТРЯ 

«АЕРОСЕПТИК»!

ПМП «Відар»    
www.lyudmila.in.ua 

067 837 40 56  
0432 68 06 68

передача «Лінія здоров'я - Аеросептик»

УВАГА! ЗБЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ'Я!
Боротьба з COVID 19: 

В європейських країнах застосування 
ультрафіолетового знезараження повітря 
заборонено. Згідно ВОЗ будь-яка концентрація озону 
в повітрі є небезпечною для людини. 

Озон активно утворюється при роботі кварцових 
бактерицидних ламп і рециркуляторів в діапазоні 
довжини хвилі 254 нм, діапазон С. 

Апаратом вже користуються:

Інститут ім. М. Амосова

Охматдит

Клінічна лікарня 
«Феофанія»

Вінницький військовий 
шпиталь

Інші медичні заклади 
України

Фотокаталітичний очищувач «Аеросептик»:

(044) 331-11-20    (096) 097-64-75  
(068) 272-06-38    (066) 317-40-80

www.vashepravo.com.ua

Оформлення ліцензії 
на медичну практику

 кадрові питання 

 діловодство 

 охорона праці



098 98 515 98

Комплексний підхід до забезпечення 
стоматологIчних клінік 

 Матеріали та обладнання 
 Тільки оригінальна продукція  
 Найкращі ціни

Стоматологічна установка настільна 
Chirana Praktik. Київ. 
Ціна: 10000 грн.

050-383-14-71

Продам стоматологічну установку 
OMS LINEA 90 progress. Коломия. 
Ціна: 74788 грн.

050-654-18-06, 099-507-88-39

Kavo Primus 1058. 2 шт. в наявно-
сті. Гарантія. Доставка. Монтаж. 
1-DENTAL. Дрогобич. 
Ціна: 109690 грн.

063-077-03-30

 Б/В стоматологам

 Стоматологічна установка 
Chirana CHEESE EXCLUSIVE 2010 
року. Хуст. 
Ціна: 133550 грн.

096-665-11-96

Cattani компресор. Із осушувачем. 
Хороший стан. 120 л/хв. Київ. 
Ціна: 10969 грн.

066-978-35-82

Сканер фосфорних пластин Acteon 
PSPIX 2, новий, оригінал, з Нідер-
ландів. Броди. 
Ціна: 130503 грн.

095-553-45-67, 050-581-85-74

Продам стоматологічний операцій-
ний мікроскоп LEICA M655. Київ. 
Ціна: 173615 грн.

097-650-67-64, 098-088-68-99

 Продається стоматологічний центр 
м.Київ, метро Деміївська. 65 квадрат-
них метрів. Два кабінети, два окремих 
входи. Київ. Ціна: 5208450 грн.

050-591-59-59

 Продам клініку/кабінет

Продам повністю укомплектований 
стоматологічний кабінет. Харків.

050-596-10-17, 066-635-96-63

 Продам клініку/кабінет

Оренда стоматологічного кабінету 
позмінно (центр). Нова клініка. Київ. 
Ціна: 950 грн.

093-755-83-19

 Оренда кабінетів у стоматологічній 
клініці в центрі Києва. 
Ціна: 900 грн.

067-110-40-50, 097-972-57-18

 Оренда стоматологічного кабінету, 
Київ, Святошинський район, вул. 
Тулузи, 11. Київ. 
Ціна: 1100 грн.

067-505-56-14

Здам у Печерському районi мiста Києва 
у довгострокову оренду стоматологiч-
ну клiнiку на одне крісло. 
Ціна: 31340 грн.

098-541-62-16, 050-597-66-43

Здам в оренду крісло або кабінет на 
умовах оренди. Одеса. 
Ціна: 550 грн.

063-893-97-99

 Здам клініку/кабінет

Здам в оренду стоматологічний кабінет 
на Оболоні. Київ. 
Ціна: 650 грн.

066-264-07-89

Оренда стоматологічного кабінету біля 
метро Політехнічний інститут. Київ. 
Ціна: 600 грн.

067-498-49-88

ТОВ «ДЕНТАЛ ДЕПО УКРАЇНА» м. Запоріжжя  
вул. Незалежной України, буд.51 прим.158 
067-624-06-36, 050-569-54-04 
www.dentaldepo.com.ua

ПП «АРДЕНІЯ» м. Бровари, вул. Сєдова 2 
050-330-11-10, 068-116-90-77 
oxialtd@gmail.com

Штифти скловолоконні 
циліндричні

Штифти скловолоконні 
з об'ємною головкою

Штифти титанові  
з конусністю 0.8; 1,0

Штифти внутрішньоканальні  
титанові зміцнені  (аналог Антожир)

Штифти латунні 
позолочені
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Відновлення різьби  скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, NSK, 
Chirana, KaVo, Satelec, Amdent, 
Apoza, Anthos, Castellini. Київ.

097-579-25-06, 050-659-23-03

Працюємо для вас 24/7 по всій Україні. 
Тюнинг, перетяжка та ламінація 

стоматологічних крісел і стільців, 
ортопедичних матраців, подушок. Київ.

(063) 343-75-75, 
(098) 208-94-90

Перетяжка стоматологічних крісел 
і стільців Англійським матеріалом 

Ultrafabrics на Soft або Memory. Київ.

(097) 275-47-22, (063) 865-04-68

Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових протезів - Orto-Star (Америка) 

повний автомат! Київ. 67 500 грн.

(097) 063-31-13

 Нове зубним технікам

АКЦІЯ, ЗНИЖКИ, КРЕДИТ 5-7-9  
на всю продукцію ПРОГРЕТ!!!  
Від офіційного представника  

в місті Київ!!! 51 000 грн.

(067) 186-57-79 
(095) 776-56-47

СКАРБОДЕНТ  Київ

 Сервіс/Ремонт  cт.

Стоматологічна установка 
ZC-S300 (Azimut) 

(Foshan Joinchamp, Китай)

Автоклав стоматологічний
MILLENNIUM B+ 

(MOCOM, Італія) 

(050) 634-88-55, (067) 575-00-24

88 350 грн 81 300 грн

Оренда стоматологічного кабінету. 
Луцьк. 
Ціна: 15000 грн.

380-634-77-21

Здам в оренду стоматологічний кабінет 
на Солом'янці, Київ. Є все необхідне. 
Ціна за домовленістю.

(050) 313-31-73

Здам стоматологічний кабінет. Площа 
17 м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська.  
Ціна: 800 грн.

067-209-51-30

 Зуботехнічні лабораторії

З/т лабораторія «РЕФЕРТА» SLM - селективне плавлення 
металу CoCr. АКЦІЯ !!! - 180 грн. Працюємо з з/т лаборато-

ріями. Виготовляємо з STL файлу і фізичної моделі.
(099) 707-07-17, (044) 298-19-17

РЕФЕРТА  Київ

 Сервіс/Ремонт  cт.

Заміна нагрівальних спіралей у 
керамічних пічках на нові. Львів.

095-939-66-40, 063-993-23-34

Реставрація різьби всіх видів скалерів: EMS, 
Satelec, NSK, Woodpecker, DTI, Castellini, 
Amdent, Mectron, Apoza, MK, KAVO, Anthos, 
Sirona та інші. www.mg-dental.com.ua Київ

068-337-37-37, 068-380-76-46

 Здам клініку/кабінет

 Здам клініку/кабінет
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Співпраця з лікарями-стоматологами

 � Розширення асортименту послуг  
для ваших клієнтів.

 � Зручний обмін діагностичною інформацією.

 � Дотримання лікарської етики.

 � Повернення пацієнта для подальшого 
лікування у вас.

 � Спеціалізована професійна співпраця.

 � Лікування у вашого пацієнта виключно 
захворювань тканин пародонту.

 � Робота за сучасними протоколами.

 � Найкраще лікування вашого пацієнта, 
доступне в Україні.

 � Основною метою організації PerioCenter 
є надання консервативного лікування 
захворювань тканин пародонту.

 � В PerioCenter працюють тільки лікарі-
пародонтологи та гігієністи.

 � PerioCenter оснащено обладнанням 
і матеріалами виключно для ведення 
пародонтологічного прийому.

 � Інформаційна підтримка і консультації  
з нашими провідними спеціалістами.

Діагностика та лікування захворювань тканин пародонту

097 924-75-46 050 164-00-42+38 044 575-41-83

+38 096 160-45-60 @periocenter_education

093 087-66-82

Київ, Срібнокільська, 20                 «Осокорки»          www.periocenter.com.ua

PerioCenter Education
• Індивідуальне навчання гігієністів і пародонтологів
• Майстер-класи з пародонтології
• Відпрацювання мануальних навичок на фантомі
• Стажування на робочому місці

*Дентальний рентген + Радіовізіограф

Радіовізіограф MyRay Zen-X HD
25 LP/mm, вологозахисний  
корпус, пряме підключення USB  
до комп'ютера (без комп'ютера)

4400*
 €

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

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  
info@ukrmed-dental.com

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

/Ukrmeddental

АВТОКЛАВ 
Anthos A28

АВТОКЛАВ 
Anthos A22

Клас B
28 л

Клас B
22 л

3 роки гарантії або 3000 циклів

АБО

ПАКУВАЛЬНА МАШИНА  
Anthos Millseal + Manual

АКВАДИСТИЛЯТОР 
Mocom Stillo

Комплект з Anthos A28

Комплект з Anthos A22

€ 5300  € 4500

€ 4550  € 3900

Комплект стерилізаційного обладнання від відомого 
європейського виробника ANTHOS за акційною ціною!

M A D E  I N  I TA LY

Дентальний рентген
MyRay RX DC (Cefla, Італія)
з генератором постійного струму 70 кВ  
та бездротовим пультом керування,
фокальна пляма 0.4 мм

Обладнання має всі дозвільні документи згідно законодавства України

Гарантія 2 роки




