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

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

(Австралія)

При купівлі 2-х упаковок Biovek  
(синтетичний полігліколевий шовний матеріал, що розсмоктується)

АКЦІЯ

1 упаковка Nylene (синтетичний моноволоконний  
шовний матеріал, що не розсмоктується) У ПОДАРУНОК!

044-225-28-45
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

Made
in Germany

044-225-28-45
www.zircon.com.ua

067-934-91-19
095-360-19-19

UADENT

www.uadent.kiev.ua

044-225-28-45
067-444-17-34 Новітні технології

 Сучасне обладнання

 Досвід

 Доступні ціни

 Якість, перевірена часом

фрезерування  
з діоксиду цирконію

умови акції  
клубної картки  

на сайті www.zircon.com.ua

400 грн

Made
in Germany

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

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

Компанія «Інфолайн» вітає 
стоматологів України з Новим Роком 
та Різдвом Христовим!   Бажаємо 
всім мирного неба, міцного здоров'я,  
злагоди в родині та плідної праці!

Все для імплантології

www.all-dent.com.ua

(063) 439 9459



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

Наш дилер: ПП Квадро-М
43025, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Шопена, 10, оф. 2
тел.: +38 (0332) 76-62-67, 
         +38 (0332) 72-62-67, 
         +38 (050) 517-85-48, 
факс: +38 (0332) 72-48-23www.stomatservice.com

Air-Flow® 
handy Perio

Piezon® Master 700
Air-Flow Master

AIR-FLOW®    
    handy 3.0 PERIO

AIR-FLOW®    
    handy 3.0

AIR-FLOW®  
CLASSIC  PLUS

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ EMS!

Piezon® master 600 miniMaster

Piezon® 250

AIR-FLOW®  
CLASSIC COMFORT

КиЕВсКиЙ иНЖЕНЕРНыЙ цЕНТР

Piezon Master 
Surgery®

Air-Flow Master 
Piezon®

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Супер скидка до 50%
СтоматологичеСкая уСтановка

  Sirona inTEGo
Качество, на которое  
                можно положиться

НОВЫЕ ПОРОШКИ ОТ EMS!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ порошок Air-Flow EMS

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛКИ!
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Природные реставрации?  
                 Легко!

светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный 
композит, состоящий из частиц субмикронного размера.

Cветоотверждаемый  рентгеноконтрастный
микрогибридный композит (Microglass® ii).

Charisma® Smart 

Charisma® Classic
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• Превосходная защита
• Удобство надевания
• Потрясающий комфорт

Откройте для себя ассортимент 
наших нитриловых и латексных 
перчаток!

УКР-МедМаРКет
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Перчатки

Плоские рулоны 
для стерилизации

• Удобство
• Эффективность

С внешними  
и внутренними  
индикаторами

самые инновационные 
пакеты на рынке

Великий вибір стоматологічних та зуботехнічних 
матеріалів. ТОВ «ЛитХромБулат»,  
м. Київ, ст. м. «Нивки» www.lhbdent.com.ua

067-447-16-32, 044-503-33-24

Продам базовий набір кераміки VITA VMK MASTER 
STANDARD SET. За розколіркою 3D-MASTER.  
Вигідна ціна. Київ.

050-655-74-81

Продам вакуумну зуботехнічну піч ФАОРТ-ЕЛІТА. 
Можливий торг. 

067-943-80-44 

Продаються: зуботехнічна піч ТЕРМОДЕНТ Т-04  
(ПРОГРЕТ НВФ, Україна), електротехнічний наконечник 
(Чехія).  Ціна договірна. Київ

099-627-27-45

Продам автоматичний пневмопрес для виготовлення 
нейлонових зубних протезів. У роботі не був, резервне 
зберігання. Матеріали для стартової роботи додаються.

095-620-08-51

Продам пакувальний прес для ливарної з/т лабораторії.
Зроблено в Німеччині. Відмінний стан.

098-722-46-02

Продам воскові інзоми в картонній і пластиковій упаковці. Повна та жу-
вальна група. Кольори: сині та червоні. ОПТ від 25 коробок.

098-099-55-14

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання нове

Продам цифровий аксіограф CADIAX COMPACT. 
Жодного разу не був у використанні. Повна комплектація. 

067-777-64-87

ПРодаМ ● Стоматологічне обладнання нове

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

067-244-35-43 
099-251-48-28

от 5 планок - 155 грн/планка   от 50 планок - 145 грн/планка

ЗУБЫ АКРИЛОВЫЕ
планка 28 зубов

UNISEP изолирующее средство  
на силиконовой основе
гипс/воск, гипс/керамика

120 грн

99 грн

Продам міксер DREVE для силікону.

097-114-74-94

Продам лампу фотополімерну HELIOLUX II (Vivadent) в 
хорошому стані. Знаходиться у Харкові.

066-908-56-91, 098-592-56-22

Продам б/в з/т обладнання з Європи за доступними 
цінами. Обладнання на складі та під замовлення за 
вашими параметрами.

093-522-89-95, 097-632-29-56

Продам стомат. установку INTEGRAL DENTAL UNIT  
CQ-218 (Китай). На гарантії до кінця 2015 року.  
Оптимальна комплектація. Деталі при розмові.

067-745-40-78

ПРодаМ ● Стоматологічне обладнання б/в

Premier Standart

Стоматологические
нагрудники

2 слоя бумаги +
1 слой полиэтилена

Эффективная защита

• Высокая эффективность
• Комфортное облегание
• 6 цветов на выбор

• Легко принимает необходимую форму
• Легко ее удерживает

Слюноотсосы

УКР-МедМаРКет
г. Киев,  
тел: 044-590-15-00

Продам б/в зуботехнічну індукційну ливарну установку 
GALLONI FUSUS 72.

097-114-74-94

Продаю муфельну піч GF ELECTRONIQUE TS 80  
в хорошому стані.

097-114-74-94

Продам б/в піч для випалювання кераміки  
DENTSPLY MULTIMAT MC2.
Вакуумний насос в комплекті.

097-114-74-94

Продам зуботехнічний полімеризатор KOTTERMANN.

097-114-74-94
Продам воскові літники для лиття в ливарні. Кольори: 
червоний і синій. Фасовка: 25 шт, 50 шт, 100 шт, 200 шт, 
300 шт, 500 шт. ОПТ від 25 упаковок.

098-099-55-14

ПРодаМ ● Зуботехнічне обладнання б/в

Редакційна політика: «Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Передплатний індекс 37476. 
Засновник: Крижановський О. М.  044-573-97-73. Наклад-5000. Друк ТОВ «Новий друк». Підписано до друку: 11.12.2015.

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Продам установку GALLANT PRO (Technodent, Італія)  
з кріслом ECO-19 + компресор ТОРН-130, агрегат V-250,  
автоклав MOON, содоструйку EasyJet Pro, світильник UNIFIX 4-H.

067-961-40-07

Лабораторія розширює штат зубних техніків.
м. Київ, ст. м. «Нивки».

067-447-16-32

Найвищ
а якіс

ть, 

найкр
аща ціна

!

medintech.com.ua

035 240 40 10
050 377 72 54
067 675 69 36
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067-244-35-42

БОРЫ
стОматОлОгические

Доставка в кабинет 

18 грн/бор

У приватну клініку (Київ, р-н Севастопольської площі) 
потрібен асистент стоматолога з досвідом роботи.

044-537-18-75

ТЕРМІНОВО продам: стомат. установку САТВА  
з кріслом, дентальний рентген (Італія), сухожарову шафу 
ТАУ-2000 (Італія), лікарський столик, стільчик лікаря.

066-964-85-85

Продам прямий наконечник CHIRANA 110D.  
стан відмінний.

063-232-09-53

Потрібен технік з досвідом роботи для виготовлення 
металу під м/к.

097-837-31-72

Продам ДУЖЕ ДЕШЕВО три установки FOREST (США)
з нижньою подачу + ДАРУЮ: одну установку на з/ч, 
ф/т лампи, люксометр, відеокамеру та відеоокуляри! 

067-260-00-92

ПРодаМ ● Стоматологічне обладнання б/в

ПРодаМ ● Стоматологічне обладнання б/в

ПошУК ПеРСоналУ

Лабораторія набирає зубних техніків.
м. Київ, ст. м. «Нивки».

097-919-52-02

У лабораторію терміново потрібні зубні техніки.
ТОВ "ЛитХромБулат", м. Київ, ст. м. «Нивки».

096-958-02-11

в КлініКУ СУчаСної 
СтоМатології ПотРібні  

ліКаРі-СтоМатологи  
Загального ПРофілю 

(заробітна плата 40-50%), 
м. Київ (ст. метро «Дарниця»). 

067-26-000-92

Продам  б/в стоматологічну установку KАVО ESTETIКA 1065 T.  
Нижня подача. Свiтильник KАVO LUX. Оснащена 
системою аспірації CATTANI.

050-665-45-00

ТЕРМІНОВО продається б/в цифровий панорамний 
рентген Veraviewepocs 2D (J.MORITA).  
2013 р.в. Стан відмінний.

050-383-55-87

Продам відсмоктуючий агрегат (помпу) для всіх типів 
обладнання. Помпа у вигляді компактної коробки,  
з ефективним поглинанням шуму. Торг.

067-445-43-16

Продам стомат. установку PLANMECA (Фінляндія) в 
гарному робочому стані. Івано-Франківська обл.  
Всі подробиці по телефону.

050-654-18-06

Продається установка напольного типу GALLANT-E  
(Galit, Тернопіль) 2002 р.в. з кріслом TECHNODENT (Італія). 
Робочий стан. Відмінна комплектація.

067-521-07-50

Продам цифровий панорамний рентген  
VATECH Pax-P&P (Корея). 2012 р.в.  
Апарат НОВиЙ - виставковий варіант. 

050-383-55-87

Продається б/в мобільна стомат. установка з безшумним 
масляним компресором. За потребою можна 
укомплектувати відсмоктувачем. Київ.

067-934-89-18, 050-383-14-71

ПошУК ПеРСоналУ

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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Зуботехнічна лабораторія VICTORIA (Київ) пропонує виго-
товлення м/к від 300 грн. Знімне за домовленістю. Якість 
гарантуємо. Кур'єр. Працюємо з усіма регіонами України.

067-969-82-88

Зубний технік з Херсона шукає стоматолога. 
Виконання всіх видів з/т робіт в чітко призначений час.  
Ціни договірні. Відправляю «Новою Поштою».

066-813-65-61

Зуботехнічна лабораторія запрошує до співпраці стоматоло-
га. Всі види зуботехнічних робіт. Офіційно працювати легко!  
ТОВ «ЛитХромБулат», м. Київ, ст. м. «Нивки», www.lhbdent.com.ua

067-447-16-32, 044-503-33-24

М/к, м/п, циркон, прес-кераміка, коронки з опорою на 
імплантати, індивідуальні абатменти, тимчасові конструк-
ції, вкладки, нейлонові, акрилові, бюгельні протези.

096-875-65-95, 063-453-10-86

тел. 044-287-10-20
тел./факс: 044-531-98-90(91)

e-mail: stom-zh@ukr.net  |   www.stomatolog-g.com.ua

Киев, ул. Шота Руставели, д. 27

 / Система самоконтроля всех 
параметров процесса

 / Встроенная система дегазации  
и очистки воды

 / Автоматическая закачка чистой  
и слив отработанной воды

 / Встроенный термопринтер для 
полного отчета о стерилизации

STERIL MAXIMUM
АВТОКЛАВЫ КЛАССА В

Автоматический электронный  
вакуумный автоклав  
с паровым генератором В-Класса,  
системой дегазации воды  
и начальным трехступенчатым вакуумом 
для стерилизации инструментов  
и материалов в любом сочетании

18 л - 3180 €

23 л - 3800 €

ЗУботехнічні лабоРатоРії

www.vashepravo.org.ua  Оформлення документів та 
отримання ліцензії на медичну практику. 
Повний пакет послуг лише за 3500 грн! 

048-770-07-88, 04-253-67-07, 095-831-48-86 

Ремонт, сервіс, модернізація різного стоматологічного 
обладнання. Монтаж демонтаж. Виконуємо роботи по 
всій Україні. Приїзд по Києву на протязі 2-х годин.

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

ФОП Чернишова С.А. (Київ). Ремонтуємо: стоматологічні на-
конечники, мікромотори, скалери, лампи фотополімерні. 
Звертайтеся! Спробуємо допомогти!

044-572-57-44,  067-501-17-54

СеРвіС / РеМонт обладнання

ділові КонтаКти
м. Київ, 

Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20

(044) 570-97-77

3D діагноСтиКа
Planmeca Promax 3D

від 250 грн

Искусственные зубы компа-
ний Beta Dental, Toros Dental  
и Eraylar Dental (Турция) изготав-
ливаются по новейшим технологиям и 
имеют превосходные характеристики. 

Они отличаются высокой износостой-
костью и долговечностью, обусловленны-
ми особенностями их структуры.

Широкий ассортимент моделей позво-
ляет подобрать зубы необходимого раз-
мера и цвета (представлены 16 оттенков 
по шкале Vita: А1; А2; А3; А3,5; А4; В1; 
В2; В3; В4; С1; С2; С3; С4; D2; D3; D4).

Оптовым покупателям предусмотрены системы скидок.
СПД Шушулкова Ж.А.  

г. Одесса, ул. Ришельевская, 68
098-497-61-88  

(Шушулкова Жанна)
067-558-15-57

(Платонов Сергей)

2-х слойные (NT Unay) – 150 грн.

3-х слойные (NT Optima) – 180 грн.

4-х слойные (NT Proxima) – 400 грн.

Toros Dental

2-х слойные (Star Light) – 100 грн.

3-х слойные (Herasit) – 150 грн.

Beta Dental

2-х слойные (Eray) – 120 грн.

3-х слойные (Eray Deluxe) – 150 грн.

Eray Dental

СТОИмОСТь ПОлнОгО гАРнИТуРА Из 28 зубОВ:

ut2fa@te.net.uawww.dentex.od.ua

Майстерня дентальної естетики «МАДЕСТ» запрошує 
стоматологів до співробітництва. Широкий спектр 
зуботехнічних робіт за розумними цінами.

067-744-29-01, 063-377-11-56

Повний спектр зуботехнічних робіт (все за винятком 
ортодонтії). Працюю тільки зі стоматологами Києва.

067-745-63-00

Пропоную виготовлення вінірів на рефракторі. 
Якісно, швидко, недорого, надійно.  
Керамічна маса inLine IVOCLAR. 

095-150-53-49

Виготовляємо бюгелі, ацетали, нейлон, акрили, а також 
штамповані та м/п незнімні конструкції. Ціни Вас приємно 
здивують! Якість гарантуємо. Терміни за домовленістю. Київ.

097-265-07-44

Пресовка нейлонів - 290 грн. Коронки м/к - від 250 грн.
Всі види зуботехнічних робіт.

093-880-73-99, 067-321-77-14

ФЦ «К-ОПТІМУС» (Київ) виготовляє тимчасові пластмасові ко-
ронки довготривалого використання. Фрезеровані пластмасо-
ві коронки – гарна альтернатива тимчасовій металопластмасі!

099-104-58-39

Високоточне лиття під м/к, м/п та виготовлення бюгелів. 
Відливка каркаса під кераміку або пластмасу – від 15 грн. 
Термінові замовлення. Є кераміст та бюгеліст, кур'єр. Київ.

098-384-12-42, 095-420-91-78

Виконуємо зуботехнічні роботи будь-якої складності 
якісно і з гарантією. Ціни демократичні. Кур'єр по Києву, 
пересилання по регіонах України.

098-722-46-02

ЗУботехнічні лабоРатоРії

ТУТ Ви зможете розмістити у нас своє оголошення за 50 грн через сайт Zooble.com.ua, сплачуйте Visa/MasterCard або Приват24
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044-570-97-77

Заточка кюрет аппаратом  
LM RONDO PLUS 

45 грн/шт. 

Б/У ЦИФРОВЫЕ ПАНОРАМНЫЕ

РЕНТГЕНАППАРАТЫ
 � Мультилинейный низкошум-

ный CMOS area sensor (14 бит)

 � Генератор постоянного тока с 
моноблоком 50~80 кВ/ 2~9 мА, 
фокусное пятно 0,35 х 0,5 мм

 � Время экспозиции: 9.7 сек 
(обычный режим), 13.5 сек (ре-
жим высокого разрешения)

 � Проекции: ОПГ (нормальная и 
с высоким разрешением), ОПГ 
детская, синус (РА и латераль-
ная) и ВНЧС (РА и латеральная)

 � Настройка параметров 
обследования с встроенного 
сенсорного пульта управления 
(10.4”)

 � Габаритные размеры: 1115(Ш) 
х 1150(Г) х 2200(В) мм

 � Вес 75 кг

 � Напряжение на генераторе  
60-80 кВ

 � Сила тока на генераторе  
1-10 мА

 � Фокальное пятно 0.5 мм

 � Время экспозиции при режиме  
высокого качества 7,4 сек

 � Время экспозиции при режиме  
сверхвысокого качества 15 сек

 � Коэффициент увеличения  
1.3, 1.5, 1.6

 � Проекции: ОПГ (стандартная  
и увеличенная, орторадиальная),  
ОПГ детская, синус  
(передняя/задняя проекция)  
и четырехсекционная съемка ВНЧС

 � Вес 190 кг

VATECH Pax - P&Р  
2012 год выпуска  

(выставочный экземпляр  
из Швейцарии)

10 999 €

morita Veraviewepocs 2D, модель P, 1750 | 2013 год выпуска  
(с возможностью дооснащения трехмерной томографической системой)

12 999 €

morita DENTAPORT ZX 
Эндомотор с апекслокатором и 
эндонаконечником

2500 €

(050) 383-55-87 
(067) 240-06-07

Здам в довгострокову оренду два повністю обладнаних 
окремих стомат. кабінети. Рентген кабінет, зона стерилізації, 
приймальня. Київська обл., смт Ставище (120 км від Києва).

067-468-67-76

Повний комплекс рентгенологічного дослідження 
зубів в стоматологічному центрі «ВЕНЕЦІЯ».  
Київ, вул. Голосіївська, 13. З питань співпраці телефонуйте!

044-220-46-29, 044-220-46-27

Здам в оренду стоматологічний кабінет у Києві  
(метро «Палац Україна»). Зміна 6 годин 9:00-15:00 або 15:00-21:00.

093-493-39-00

ЗдаМ в оРендУ СтоМатКлініКУ/Кабінет

Продам нову стоматологічну клініку на два крісла 
(терапевтичний та хірургічний кабінет), з панорамним 
рентгенапаратом. Київ, севастопольська площа. 

097-911-63-68

ПРодаМ СтоМат. КлініКУ/Кабінет

У новій стоматологічній клініці (Київ, Святошинський р-н) 
здається в оренду позмінно окремий стоматологічний 
кабінет.

067-321-77-15

діагноСтичні центРи

Misrad Ltd | тел.: +380967731149, +380996172028 | E-mail: info@silonit.com.ua | www.silonit.com.ua
3008523096

ИЗРАИЛЬСКИЙ ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА
Инструмент профессиональной гигиены 

для всей семьи в домашних условиях

Очищает зубы от остатков пищи даже самые 
труднодоступные места в полости рта у детей  
и взрослых. Предотвращает кариес. 
Рекомендован ведущими стоматологами пациентам:

 z после протезирования зубов (увеличивает 
срок службы зубопротезных конструкций);

 z после проведения имплантологического лече-
ния (снижает риск отторжения + увеличивает срок 
службы дентальных имплантатов);

 z после установки ортодонтических конструкций 
(очищает от липких углеводов, которые после 
снятия брекетов приводят к кариесу  
и дисколориту зубов).
Служит вариантом лечения периимплантита  

без хирургического вмешательства.

 z Уникальный антибактериальный гель. 
Используется только при воспалительных 
процессах.

 z Мощная защита полости рта от микроор-
ганизмов, которые приводят к воспалению 
десен и галитозу (неприятный запах).

Максимальная защита и ежедневная 
профиликатика для полости рта

Вы быстро и легко вмонтируете  
Silon it в обычный кран или душ  
Вашей ванной комнаты

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА ОБ ИМПЛАНТАТАХ, БРЕКЕТАХ, ЗУБАХ И ДЕСНАХ

ДОКТОРА БЕНИ КОЭНА

До использования
Silon It

После 
использования
Silon it  
дважды в день
в течении месяца –
по одной минуте

Приобретайте Silon it для себя и своих 
детей. Стоматологи констатируют: 
приучив детей к использованию Silon it 
с раннего возраста, Вы уменьшите риск 
возникновения кариеса и повысите 
уровень гигиены зубов Вашего ребенка.

Рекомендовано детям от 5-ти лет!
50
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ооо «дельта», г. Киев, харьковское шоссе,  144 б, оф. 303

044-221-30-37, 044-563-44-66, 050-310-23-20
www.apexlocator.com.ua

«DELTA»
«ENDO EXPERT»/дельта
«IPEX»/NSK
«NOVAPEX»
«BINGO 1020»/FORUM
«RAYPEX»/VDW
«DENTAPORT ZX»/MORITA
«FORAMATRON D10»/PARKELL

- наибольший в Украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

вЫбиРаеМ  аПеКС-лоКатоР?

SIRONA C8+ 
Стоматологічна установка

STERN WEBER S250, Б/В
Стоматологічна установка

CHIRANA MEDICAL  
SMILE CHARM, Б/В 
Безмасляний компресор

EKOM DK 50 PLUS, Б/В 
Безмасляний компресор

A-DEC PERFORMER III, Б/В 
Стоматологічна установка

PLANMECA PROSTYLE  
COMPACT, Б/В 
Стоматологічна установка

CHIRANA MEDICAL  
CHEESE, Б/В
Стоматологічна установка

HALLO UNICLAV, Б/В 
Стоматологічний автоклав S класу

CASTELLINI SKEMA 4, Б/В 
Стоматологічна установка

DIPLOMAT DENTAL  
DIPLOMAT ECONOM, Б/У 
Стоматологічна установка

та багато 
іншого...

3 200 дол.

6 500 дол.

2 700 дол.

800 дол.

3 000 дол.

2 100 дол.

5 700 евро

450 дол.

1 300 дол.

3 500 дол.

Обладнання зі стоматологічних 
кабінетів Європи

(067) 759-75-39
*оплата у гривнях по комерційному курсу

У новій клініці на Куренівці в Києві здається в оренду 
стоматологічний кабінет. Вартість оренди зміни 400 грн.

093-193-66-81

ЗдаМ в оРендУ СтоМатКлініКУ/Кабінет

Окремий кабінет в оренду. Зміна 460 грн. без витратних ма-
теріалів. Установка, стілець, Панмед, шафка для зберігання 
матеріалів, ф/п лампа, скалер, перекис, стерильні лотки. Київ.

067-745-40-78

Стомат. кабінет в оренду. Офісна будівля, стелі 3,1 м. Відмінне 
обладнання. Стерилізація і послуги адміністратора входять у 
вартість. Рентген обладнання. Київ, метро «Палац Україна».

067-401-36-05

Пропоную в оренду обладнаний кабінет на території сто-
матполіклініки в Києві. Поруч кабінети рентгенодіагнос-
тики (КТ, ортознімки, з/т лабораторія). Ціна договірна.

067-958-08-05

Здається в оренду окремий кабінет в діючій стоматологічній 
клініці. Є все необхідне для роботи. Оренда помісячно, 
оплата за домовленістю. Київ, Оболонська набережна.

097-060-82-82
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В якому випадку лікар несе відповідаль-
ність за надання чи ненадання своєчасної 
допомоги потерпілому/пацієнту з невідклад-
ним станом, який може загрожувати життю?
Кирило Тарковський (фаховий юрист): Ме-
дична допомога при невідкладних станах в без-
печній для лікаря ситуації повинна надаватись 
лікарем завжди, незалежно від того, чи лікар 
на своєму робочому місці, чи він у відпустці, чи 
просто випадково опинився біля людини у кри-
тичному стані за єдиної умови, якщо лікар не 
знаходиться з іншим пацієнтом, здоров’я якого 
може погіршитись під час надання невідкладної 
допомоги потерпілому з невідкладним станом.

З якого моменту настає така 
відповідальність?
К. Тарковський: Відповідальність лікаря за 
здоров’я іншої людини настає з моменту отри-
мання диплому про закінчення медичного вузу.

А чим це визначено?
К. Тарковський: По-перше, «Основи законо-
давства України про охорону здоров’я» в ст. 
80 визначають, що «особи, винні у порушенні 
законодавства про охорону здоров'я, несуть 
цивільну, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законодавством». 
По-друге, Кримінальний кодекс України в 
статтях 139 і 140 встановлює відповідальність 
за ненадання медичної допомоги хворому 
медичним працівником і неналежне надання 
медичної допомоги медичним працівником 
відповідно. Узагальнюючи норми чинного 
законодавства, відповідальність настає у 
зв’язку із ненаданням без поважних причин 
на місці події (невідкладного стану) необхід-
ної медичної допомоги або необґрунтованої 
відмови у її наданні, а також несвоєчасне 
надання екстреної медичної допомоги або 
створення перешкод у її наданні.

Тарас Городецький (керівник курсу): Клю-
чова відмінність надання пацієнту допомоги 
при критичному стані від інших медичних про-
цедур і маніпуляцій на амбулаторному прийомі 
у тому, що пацієнт на це заздалегдь не запису-
ється і, звичайно, не попереджає про це лікаря. 
І коли критичний/невідкладний стан настає, 
лікар не має часу не тільки на пошук алгоритму 
або інструкції в інтернеті, а навіть на читання та-
кого алгоритму або інструкції, які лежать в його 
шафі разом з аптечками.
 К. Тарковський: Чинне законодавство в 
сфері охорони здоров’я визначає теоретичні 
знання і практичні навички, якими зобов’язані 
володіти всі лікарі без винятку, а також є 
перелік обладнання, лікарських засобів (ап-
течок/укладок) та відповідних інструментів, 
які мають бути в кожній клініці. Усім, що є в 
переліку, лікарі безумовно зобов`язані вміти 
користуватися. Це стосується дефібрилятора, 

кардіомонітора, пульсоксиметра, ларинго-
скопа, кісткового доступа для введення ліків, 
катетеризації периферичної вени, якою пови-
нен володіти лікар  і т. д.
Далі слід також нагадати про накази, які ре-
гламентують відповідальність лікаря, а осо-
бливо головного лікаря або іншого керівника 
ЗОЗ, за невиконання, або неналежне вико-
нання своїх обов’язків і таке інше, про що 
необхідно також пам’ятати.

Серед моїх знайомих колег, які працю-
ють 5-7 років, не траплялося ні одного 
невідкладного стану з пацієнтами. Який у 
мене відсоток, що з моїм пацієнтом щось 
таке трапиться?
Т. Городецький: Зовсім не потрібно, щоб це 
траплялося часто, вистачить лише одного 
випадку з яким лікар не справиться і цього 
йому вистачить на все життя. Але я за те, щоби  
у ваших пацієнтів такого ніколи не траплялося.

Керівник курсу:
Городецький Тарас

22 - 23 січня 2016 | Київ

050-37-19-600

Невідкладні стани в стоматології, 
що загрожують життю

інтенсивний  дводенний  праКтичний  Курс  З  невідКладної  допомоги

Реальне введення лікарських засобів під час 
виконання сценарію, на які манекен реагує Відпрацювання техніки катетеризації периферичної вени та кісткового доступуРеальна дефібриляція 

 y Під час курсу розглянемо можливі сценарії невідкладних станів, які 
можуть виникнути в стоматологічному кабінеті і алгоритми дій медич-
ного персоналу для усунення загрози життю пацієнта.

 y Алгоритми надання екстреної невідкладної допомоги базуються на 
діючих Європейських та Американських стандартах з надання невід-
кладної допомоги медичними працівниками на догоспітальному етапі, 
які імплементовані в протоколи МОЗ України.

 y Обов'язково буде відпрацювання мануальних навичок на спеціальних 
ультрасучасних манекенах, які передають максимальну реалістичність 
того, що відбувається з пацієнтом.



ооо “литХромБулат”
г. Киев, пр-т. победы, 61/2 
044-503-33-24,  
067-447-16-32

www. lhbdent.com.ua
lhbmag@ukr.net

Цвет BL( Блич )

Акриловые зубы

www.med-technika.com

61058, Украина, 
г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: (057) 714-01-56, 714-01-57
info@med-technika.com

                                                                                *Цены индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи валютных средств на мвБ   

на оБорудование
сПеЦиалЬНЫе ЦеНЫ*

акЦиЯ



НАКОПИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА СКИДОК  

1.	Весь отображаемый ассортимент есть  
в наличии (более 4000 наименований)

2.	Возможность сделать заказ по телефонам 
057-756-8-000, 095-056-056-9, 067-119-119-8

3.	При заказе до 12.00 часов – отправка  
товара сегодня, при заказе после 12.00 
часов – отправка на следующий день  
(суббота, воскресенье – выходной)

4.	Гибкие условия доставки

5.	Наложенный платеж

6.	Наличие сервисного центра, осуществля-
ющего гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

www.dlux.biz

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

CТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

нАТУРАЛЬнЫЙ  
КОСТнЫЙ МАТЕРИАЛ

СИнТЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЗОРБИРУЕМЫЙ 

КОСТнЫЙ МАТЕРИАЛ

КОЛЛАГЕнОВЫЙ 
ФЛИС

КОЛЛАГЕнОВАЯ 
МЕМБРАнА

Материалы Alpha Bio’s Graft производятся на предприятиях 
Англии и Германии. Они прошли все клинические испытания, 
проверки на стерильность и риски инфицирования. Соответствуют 
мировым стандартам качества и директивам ЕС. Зарегистрированы  
МЗ Украины (Св. №11095/2011 от 09.12.2011).

www.dentalinfo.kiev.ua
E-mail: ifl@voliacable.com

Украина, 03039, г. Киев,
пр. Голосеевский 46 а

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, (099) 628-28-31

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине



За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38 факс: (0352) 43-04-03
e-mail: office@galit.te.ua; www.galit.te.ua

Спеціальна пропозиція:
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or
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ar

o 
Pr

o
4190 ЄВРО

www.duerr.de

3190 Євро
*Кількість акційних приладів обмежена




