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Надійний 
та 

універсальний 
монітор

Розроблений 
спеціально для 
стоматології!

С у п е р А К Ц І Я  « C A N C U N - 2 0 1 1 »  в і д  к о м п а н і ї  M I S

ДЕНОН ДЕНТАЛ, м. Львів, пр. Чорновола, 45-А, корп. 5
тел.: (032) 231-76-76, 232-40-95, 097-960-65-27, 050-370-28-50
info@denondental.com, www.denondental.com 

 АРТикуЛяТОР

 ЛицЕвА ДугА

 сисТЕмА мОДЕЛЕй

    тел. (044) 501-12-31,  228-68-06

відвідайте базові курси 
з стоматологічної імплантації 

та поверніть собі сплачені кошти
в разі співпраці з системою ALPHA-BIO

сПЕцІАЛЬНА ПРОПОЗицІя!
Акція №1

ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70



slovadent 800
oPtIMal

● спектр термопластов для инжекционного литья 
(acry F711, flexi N512, ace Q59);
● клиническое применение эстетического 
протезирования: место гибкого протезирования в 
современной  косметической стоматологии, индикации, 
контриндикации;  
● технические стадии изготовления:  построение 
литниковой системы, паковка кюветы, обработка и 
полировка готовых изделий и т.п.;
● особенности оборудования Evolon EVOX V8, этапы, 
режимы инжекции (acry F711, flexi N512, ace Q59);
Продолжительность курса - 2 дня (четверг и пятница). 
Курс  рассчитан на 10-12 человек.
стоимость участия 
- 300 евро для техников (2 дня)
- 100 евро для врачей-ортопедов (1 день)
В стоимость также входят кофебрейки. 
Оплата любым удобным способом. 
Участники получают сертификат фирмы EVOLON Ltd.

г. Киев | 24 - 25 февраля 2011 г.

Программа курса на www.eld.com.ua

При покупке системы Evox V8 
со стартовым набором 

– скиДкА 10 % 

+ кОмПЕНсАция сТОимОсТи куРсА

г-н Залесский Сергей, 
менеджер проекта 

Evolon Ltd., израиль

Г-н Офер Дери, 
зубной техник-мастер,
техник-консультант, 
лаборатория Sun Rise, израиль

Представляем Вашему вниманию эксклюзивный 
практический курс для зубных техников 
и врачей-ортопедов по основам косметического 
съемного протезирования.

Спектр термопластических материалов 
с использованием новейших технологий 
инжекционного литья Evolon Ltd., израиль.

Запись по телефонам:
(03142) 5 15 85
(067) 312 22 63 
или в электронном виде 
на e-mail: info@eld.com.ua

курс проводят:

REXTAR LCD
 высОкОЧАсТОТНый ПОРТАТивНый 

ДЕНТАЛЬНый РЕНТгЕН-АППАРАТ

Превосходное изображение
Фундаментальная цель в 
стоматологической практике –
это установление правильного диагноза 
пациента.
Использование качественных материалов 
в производстве аппарата Rextar LCD 
обеспечит четкое и ясное изображение 
снимка и поможет стоматологу 
поставить безошибочный диагноз.

Ќ рентген-трубка Toshiba (D-041) 
Ќ фокальное пятно (0.4mm)

Ќ 70kV/2mA 
Ќ угол расхождения лучей 12о

ЧП « ЕЛД», 90400, Закарпатская обл., 
г. Хуст, ул. Л. Толстого, 6

тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, 
моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95

www.eld.com.ua

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomats.ukrbiznes.com

киц «сТОмАТсЕРвис»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШвЕйцАРскОЕ кАЧЕсТвО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

от 35.550 у.е.*

Цены снижены!!!!
с  01.02.2011  г.  
Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

от 3.200 у.е.
Fona 1000 C (без движущегося пантографа)

от 3.700 у.е.
Fona 1000 C Flex (с движущимся пантографом)

от 4.500 у.е.
Fona 1000 C (с верхней подачей)

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3
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Продам металеві укомплектовані лотки 20 шт, 
б/в у відмінному стані. 
Тел. 050-596-01-68
м. Сімферополь.

Продам б/в наконечник на-43 а / w&H (мікромоторний 
прямий, з внутрішнім спреєм).
Тел. 050-665-45-00, Віталій.

Продам піч для випалення кераміки «аверон 007ms» у 
відмінному стані, 1 власник. Причина продажу - відсутність 
необхідності, оскільки є інша. У комплекті з піччю помпа + 
новий нагрівальний елемент в упаковці. 
Ціна $1000, торг.  Тел. 066-571-77-41 

Продам б/в електровакуумну піч «ТОКМа» для випалу 
кераміки, без вакуумної помпи.  Ціна 8000 грн. Торг.
Тел. 067-776-29-93

Продам б/в мікромотори зуботехнічні: Ескорт marathon Iii-
1500 грн, Ескорт marathon Ii -2090 грн. 
Малий знос. 
Тел. 050-54-44-037, 
луганськ.

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам б/в наконечник wa-99 lT w&H (мікромоторний зі 
світлом 5:1, під турбінні бори). Ціна 650 евро.  для ортопедів, 
які проводять препаровку з уступом, незамінна річ.
Тел. 050-665-45-00, Віталій.

Продам б/в обладнання зуботехнічне: електрошпатель 
для воску, вібростолик, мікромотор зуботехнічний, 
піскоструминний апарат, компресор до піскоструминного 
апарату, муфельна для випалення кераміки. 
Тел. 044-362-70-08, 044-362-81-10

Продам  вакуумну Піч 
для виПалу кераміки «ТермоденТ Т-04» 

нова, на гарантії, рік випуску 2010, 
проведено не більше 50-ти випалів. 

В комплекті: вакуумна помпа, 
воскотопка з електрошпателем ВШ-01, 
мікромотор зуботехнічний «Ескорт - 3». 

Ціна за комплект $ 2000.

Тел. 067-424-09-58, 095-117-11-11
андрій анатолійович (дніпропетровськ)

Піч для пресування та випалу кераміки

SATELLIS 
UGIN'DENTAIRE 

067-868-81-82 

*1у.е.= 1$ в гривнах по курсу на день оплаты.

650 у.е.* 850 у.е.*

Дельта тренД | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | тел. 044-361-29-23, 044-587-71-79

ГаранТия 2 Года 

ПослеГаранТийное 
обслуживание 

досТавка По украине 

Подключение

Основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

компресcор на две 
стоматологические установки

Основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 55 л.
Мощность: 1100 w.

Уровень шума: 60~65 дб.

2700 у.е.*

2500 у.е.*

DR-17
разработан специально для 
стоматологии!

надежный и 
универсальный 
мониТор с рядом 
функций ПросмоТра 
видеосиГнала.

Прекрасно подходит для 
демонстрации лечения 
пациентам.

▼ Разрешение SXGa 1280 x 1024

▼ Оптическое стекло NeoV™

▼ Прочный металлический корпус

▼ Короткое время отклика: 3 мс

▼ динамический диапазон контрастности 3000:1

▼ Входы DVI, S-Video и cVbS 

▼ Функция автонастройки

▼ Электропитание постоянного тока 24 В 

        (для использования с медоборудованием)

▼ дополнительная ручка позволяет легко 

        менять положение монитора

▼ Гнездо для замка Kensington

▼ Стандартное крепление VeSa

www.dentland.com.ua

т. 061-289-33-88
www.satva.com.ua

т. 0352-28-71-75
www.eld.com.ua

т. 03142-5-15-85 5
www.galit.te.ua

т. 0352-43-38-07
www.kmm.com.ua

т. 0652-24-80-24
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Продам установку aJaX15. Повна комплектація верхня 
подача, три пневмовиходи, пустер, слиновідсмоктувач, 
пилосос, скелер, фотополімерна лампа, камера, монітор, 
стілець лікаря.  Установка не розпакована. Ціна 4500$.  
Тел. 050-622-55-16

Компресор б/в (безмасляний), дК 50 плюс 25 літрів, 
ресивер 75 літрів на хвилину. 
Вартість 650 uSD.
Тел. 050-665-45-00, Віталій.

Продам б/в мікроскоп для мікрохірургії і ендодонтії. 
Збільшення від 4 до 25 разів, 3 фони підсвічування. 
Стан відмінний. 
Ціна 4500$. 
Тел. 050-900-30-05

Продаються б/в стоматустановки: Хірадент 652 Ц-1, Еrgostar 
90, Хірана. а також  фотополімерну лампу, компресор, крісло. 
Тел. 050-261-10-46

Продам б/в лазер фізіотерапевтичний aNGaRa – lazer 
призначений для проведення профілактичних і лікувальних 
процедур. Ціна 1500 гривень. 
Тел. 097-504-87-57

Продам б/в стоматустановку: пневмоскейлер, пневмомотор, 
вихід зі світлом, пустер. на гідроблоці слиновідсмоктувач 
пилосос, пустер, вбудований сепаратор, помпа в комплекті.  
Ціна 2300$. 
Тел. 097-278-14-73, В'ячеслав.

Продам б/в фотополімерну лампу "Degulux". 
Ціна 1200 гривень. 
Тел. 050-596-01-68
м. Сімферополь.

Продам компресор б/в (безмасляний), дК 50 плюс 25 літрів, 
ресивер 75 літрів на хвилину. 
Вартість 650 uSD.
Тел. 050-665-45-00, Віталій.

Продається б/в стоматустановка GNaTuS HX бразилія 
(найдорожча комплектація, ціна нової установки $6700). 
Установка в ідеальному стані. нова обивки, подушки. 
два пневмовиходи, вбудована фотополімерна лампа, скелер, 
електромотор дП-4. Ціна для продажу 2850$. Тел. 067-445-43-16

Продам ● стоматологічне обладнання

- наибольший в украине 
выбор апекс-локаторов

- цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПекс-локаТоры

ооо «дельта», 02099 г. киев, ул. санаторная, 9-а, оф. 7
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

украина, Чехия, USA, италия, германия, словакия

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

Цифровий панорамний рентген-апарат

GENDEX 
ORTHORALIX 9200 DDE 

067-868-81-82 

7
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Продам рентген-апарат
Gendex oralix в комплекті з візіографом. 
Ціна 2200$.
Тел. 097-278-14-73, 
Вячеслав.

Продам стоматологічну установку "СаТВа" б/в. 
Верхнє розміщення інструментів: 3-х функційний пістолет, 
діатермокоагулятор, мікродвигун (японія), пневмовихід з 
підсвіткою. 
Тел. 098-072-72-79

Продам б/в стоматологічну установку GNaTuS 2005 р.в., 
у дуже хорошому стані. Верхня подача інструментів, скалер і 
фотополімерна лампа в комплекті.  
Ціна 4000 у.о.
 Тел. 067-76-56-214, Олександр (м. Одеса).

Продам рентгенівський апарат "Siemens Helliodent", 
мало використовувався, у відмінному стані. 
Тел. 044-362-81-10

Компресор б/в (безмасляний) дК 50-2x2 В/110.  
Вартість 1500 Євро. 
Вартість нового 3 110 Євро.
Тел. 050-665-45-00, Віталій.

Продам ротомікс Silver mix 90. 
Ціна 230 евро.
Тел. 050-665-45-00, 
Віталій.

Продам рентген-апарат Dc класу, категорія експерт. 
Повний пакет документів та весь технічний супровід. 
Гарантія. Тел. 067-721-36-48, 
андрій Миколайович.

Продам компресор DK-10. Ціна 600$. 
Тел. 097-278-14-73, 
В'ячеслав

Продам б/в візіограф. Поєднується з будь-яким рентгеном. 
Програмне забезпечення для знімків. Ідеальна якість 
зображення. Гарантія та  технічна підтримка. 
Тел. 067-721-36-48,
 андрій Миколайович

Продам комп'ютерну програму "денталіка-4": реєстратура, 
картка пацієнта, галерея (можливість зберігати фото), відео, 
рентген-знімки пацієнтів. 
Віддаю за 800 грн. (коштує 1500 грн.)  
Тел. 050-937-61-71

Україна, м. Львів, пр. Чорновола, 45-A, корп. 5
тел.: (032) 231-76-76, 232-40-95, 
          097-960-65-27, 050-370-28-50
e-mail: info@denondental.com
www.DENONDENTAL.COm

http://www.amanngirrbach.com http://www.overfibers.com http://www.bego.com

Продам ● стоматологічне обладнанняАкриловI зуби
 YamaHacHI (японія)

доставка по Києву, можливий дрібний опт.
 wIeDeNT(Польща)

кЕрАМIЧНА МАСА Duceram

лАки, воСки, ГIПС, бори, ФрЕзи, 
ДIСки, ПлАСТМАСи 

Та IнШИ ВИТРаТнI МаТЕРIалИ 
Та облАДНАННЯ для ЗУбнИХ ТЕХнIКIВ

ФО-П Ходаківський а.М.
067-244-35-43

9

аР Крим, 95034, 
м. Сімферополь, 
вул. декабристів, 21.
Тел. 0652-54-78-86 
         050-651-25-70 
e-mail: medregion@mail.ru 
www.medregion.com.ua

550 грн

ХАРиЗмА, г. киев, ул. мостицкая, 9
Тел. 044-460-23-25, 067-247-78-75, 067-725-29-02

www.harizma.com.ua

Увеличивающие
линзы 
для стоматологов 
и зубных техников

made in USA

● Комфорт при ношении!

● Увеличение: X2.5, X4, X6

● Полный вес 56 грамм!

АКЦІЯ ВІД З/Т ЛАБОРАТОРІЇ «ІНТЕРДЕНТ»

Тел. 050-331-00-72 | Федор

Витратні матеріали:
Ацетель 0.5 кг – 80 €
Флексі 100 гр – 20 €

3500$

Гильза – 1 €
та багато іншого...

Автоматичний
апарат для
виготовлення
гнучких
протезів

Литво ваших 
воскових

постановок з різних
матеріалів

стартовий
набір

навчання
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интернет магазин  www.dlux.biz   тел.(057)756-8-000
чф "денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. л.Свободы, 34, к.148
оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 
www.dentalux.ua      |      www.dlux.bizwww.dlux.biz

акция от WWW.DLUX.BIZ

11

фреза Твс зуботехническая 
ООО ФРЕЗа

акция!
внимание

боры алмазные турбинные 
ВладМИВа

акция!
внимание

Полиры
KeNDa

акция!
внимание

лампа фотополимерная 
LED.D

wooDpecKeR

акция!
внимание

скалер автономный 
UDS-L

wooDpecKeR

акция!
внимание

Зубы акриловые 
двухслойные,полный гарнитур (KAILI)

HuGe DeNT

акция!
внимание

Зубы Эстедент, 
20 полных гарнитур

СТОМа

акция!
внимание

Триоксидент 
10 пакетов по 0,5гр.

ВладМИВа

акция!
внимание

апекслокатор 
с пульптестером C-Root-1(V)

coXo

акция!
внимание

32

220

8,5
Грн.

Грн.

Грн.
4

Грн.

1800
Грн.

3000
Грн.

40
Грн.

370
Грн.

3200
Грн.

Продам стоматологічне крісло «КСЕМ» з установкою УС-
01- модіфікований пнемовихід, мікромотор, пістолети(вода 
повітря) в хорошому робочому стані.
Ціна 150 у.о.
Тел. 097-405-48-57, 044-242-75-71, Київ.

Продам піскоструминний апарат mikroeatcher, 
внутрішньоротовий, повністю автоклавується. 
Ціна - 300 у.о.
Тел. 095-245-53-41

Продам радіовізіограф Sopix(Франція), 
та меблі для кабінету. Все в ідеальному стані. 
для Кіровограду можлива розстрочка.
Тел. 099-712-53-77

Продам б/в пентамікс 110V з адаптером, повністю 
функціональний, кришка має тріщину. 
Ціна - 500 у.о.
Тел. 095-245-53-41

Продається б/в плівковий, панорамний рентген-апарат 
cRaNeX 3+, SoReDeX(Фінляндія). Монтаж, налаштування 
та річна гарантія. При використанні спеціального сканера 
"дІГОРа ПЦТ" може працювати як цифровий.  
Тел. 050-383-14-71, Володимир Іванович.

Продам б/в стоматустановку. 
нижнє розміщення інструментів: турбіна, 
мікромотор-(Корея), пустер, скалер. 
Тел. 096-955-94-09.

Продам б/в дентальний рентген-апарат модель Image x 
system,виробник: "de Gotzen S.r.l." (Італія). В упаковці з 
документами (гарантія).  Моя ціна 1900 євро - ціна нового 
2050 євро. доставка в будь-яке місто України за мій рахунок. 
Тел. 050-54-44-037, луганськ, Руслан анатольевіч.

Продам компресор стоматологічний безмасляний ТОР-300, 
продуктивність 170 л/хв., ресивер 50 л, на 3 - 4 установки. 
Стан відмінний. 
Ціна 550 Є.  
Тел.098-072-72-79

Продам Diplomat consul б/в. Столик на 5 інструментiв. Тобто 
маєш новий "дипломат" за невеликi грошi. 
Вартiсть 5 000 доларiв.
Тел. 050-665-45-00, 
Віталій.

Терміново продається цифровий панорамний рентген 
Soredex cranex excel D (Фінляндія, 2008 р.) модель Sl-4/
pt-11 з програмним забезпеченням, (практично не 
використовувався, у відмінному стані).  
Ціна 12 000 євро, Київ, Печерськ. Тел. 063-953-13-53

Продам ● стоматологічне обладнання
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ПослуГи ЗубоТехнічних лабораТорій

- безметалловая керамика Ivoclar Vivadent IpS е.maX;
- металлокерамика Ivoclar Vivadent, IpS d.Sign, IpS Inline;
- бюгельное протезирование;
- протезы из нейлона;

 сПецПредложение: 
пресс-каркас IPS e.MAX - 240 грн.

Тел.: 044-440-73-43, 502-36-80

Зуботехническая 
лаборатория 

Продається б/в американська стоматустановка фірми ampco 
в ідеальному стані, верхня подача на 4 інструменти! 
Івано-Франківська обл. Ціна 2200 у.о 
Тел. 050-654-18-06, Роман.

Продається б/в стоматустановка HIRaDeNT pRo pRaKTIK в 
ідеальному стані, верхня подача інструментів. Ціна 3900 у.о., 
Івано-Франківська область. 
Тел. 050-654-18-06

Продам б/в рентген aRDeT oRIX 70 (Італія), 
ідеальний стан, виносний пульт.  
Ціна 10000 грн. Сертифікати. Тел. 050-313-48-66

крым-медмаркеТ
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

WORLD DENTAL SUPPLIES
г. Симферополь

Продам дентальний рентген poRT-X II Genoray.  У експлуатації 
8 міс. Стан ідеальний. Вся документація додається, а також 
захисний комір для лікаря та захисний фартух для пацієнта. 
Ціна 3500 у.о. 
Моб. тел. 097-55-00-175, Ганна

Продається б/в стоматологічна установка Ritter D720 у 
хорошому стані. У комплекті мультимедійний монітор і стілець 
лікаря. Ціна:4 950 uSD. 
Тел. 050-469-74-08, 097 507-92-32

Продам б/в фізіодиспенсер анТОЖИР ІМПланТЕО з 
хірургічним набором «СКаЙ бРЕдЕнТ».
Ціна – 2800 у.о., торг
Тел.: 097-376-05-69, Юрій, Харків

Продам б/в стоматустановку cHIRaNa pRaKTIK-a та 
гідравлічне крісло cHIRaNa pRaKTIK-a (лише комплектом).
Продаю у зв`язку з купівлею нової установки.
Ціна – 7000 грн.
Тел. 050-636-33-11

Продається б/в ортопантомограф SIemeNS oRTHopHoS. 
Плівка, у робочому стані.
Терміново, недорого!
Тел. 050-322-85-33

13

Продам ● стоматологічне обладнання
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Французький Стоматологічний Центр запрошує на постійну 
роботу лікаря стоматолога. анкету можна заповнити за 
адресою: Французький Стоматологічний Центр, Київ, 03067, 
бул. лепсе, 4, з 8:30 до 20:30.

Сучасна стоматкліника запрошує на співбесіду лікаря 
соматолога за спеціалізацією терапевт, з досвідом роботи. 
Тел. 044-456-54-54, 
т/ф. 453-26-90

Шановні практикуючі стоматологи зуботехнічна лабораторія 
пропонує вам свої послуги. наші ціни і якість  вас приємно 
здивують. Контактна особа 068-357-16-44, Максим 
леонідович.

Пропоную послуги зубного техніка (Київ, Троєщина). 
Виготовлення швидко та якісно: металокераміка, 
металопластмаса, знімне, бюгельне протез. (кламери, 
замки), штифти. Також є ливарня (всі види литва). 
Тел. 067-906-98-75, 063-657-91-77

Потрібні регіональні представники (львів, Одеса, 
дніпропетровськ, Рівне) з досвідом роботи та клієнтською 
базою.  Тел. 050-825-30-33, Оксана.

ПослуГи ЗубоТехнічних лабораТорій

Виготовлення знімних 
та незнімних протезів, 
фрезерувальні роботи, 

бюгельне протезування. 
Валпласт.

ЗубоТехнічна лабораТорія 
«MX TECHNOLOGY» м. київ 

15-річний досвід ПроТеЗування.

Тел: 063-350-03-30, 044-223-57-80, 067-710-81-22

Зубний технік пропонує послуги з виготовлення зубних 
протезів. Виконую всі види робіт, окрім кераміки. Ціна 
договірна. Живу і працюю в Києві (ст. метро Оболонь). Тел. 
097-076-86-21, 063-437-10-99, Валентин.

Зубний технік (місто львів) пропонує послуги. 
Швидке та якісне виконання роботи гарантую.
Тел. моб. 096-616-24-06

крым-медмаркеТ
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

WORLD DENTAL SUPPLIES
г. Симферополь

Высококачественные алмазные боры «Strauss & Co.» 
– лучшее сочетание цены и качества

Высококачественные алмазные 
боры «Strauss & Co» изготавлива-
ются из натурального алмаза со-
гласно всем требованиям стомато-
логического рынка. «Strauss & Co» 
предлагают алмазные боры шести 
зернистостей. Уникальная техно-
логия производства позволяет 
равномерно распределять алмаз-
ное зерно, добиваясь оптимальной 
плотности его размещения на по-
верхности бора, что резко увели-
чивает его режущую способность. 
Для изготовления боров приме-
няются швейцарские заготовки из 
медицинской стали.

«Strauss & Co» – это широкий 
ассортимент (более 600 типораз-
меров), работа без вибрации и при-
влекательные цены.

«Magic Touch» – уникальные боры 
для работы с керамикой. Не оставля-
ют следов, сколов и микротрещин во 
время обработки керамики.

 «Оксия» 
г. Киев, тел. (044) 592 0063, 5591097

E-mail: oxia@ukr.net, www.oxia.net.ua

«Perma Evolution» - безупречный 
материал для Вашей практики

«Перма Эволюшн» («Perma Evolution») – 
новый качественный шаг в области плом-
бирования корневых каналов. Это двух-
компонентный (паста/паста) материал на 
основе эпоксидной смолы с добавлением 
гидроксида кальция и рентгеноконтраст-
ных наполнителей для пломбировки 
корневых каналов. Материал самостери-
лизируется, что позволяет избежать ре-
инфекций корневого канала; безусадоч-
ный. Материал не вызывает раздражения 
ткани и не реабсорбируется ею. «Перма 
Эволюшн» готова к применению – этой 
пастой можно без усилий пломбировать 
корневые каналы, применяя любую из-
вестную методику. Удобна в работе. Мате-
риал является эндогерметиком (силером) 
и используется с первичнотвердыми ма-
териалами – гуттаперчевыми штифтами, 
термафилами и т.д. Абсолютно инертен, 
биологически нейтрален. «Перма Эво-

люшн» имеет улучшенные манипуляци-
онные свойства, высокую тканевую со-
вместимость и цветовую стабильность. 

На данный момент в продаже имеется 
новая разновидность комплектации, что 
поможет существенно уменьшить стои-
мость материала. 

Акционная цена на 2011 год 

279 грн.
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Зуботехнічна лабораторія приймає замовлення на 
металокераміку, безметал. кераміку, кераміку на оксиді 
цирконію, протези на імплантатах, бюгельні протези, протези 
з термопласт. матеріалів, ацеталові бюгелі. 
Тел. 050-974-54-49, 093-428-87-26.

робоТа в сТомаТолоГії ● вакансії
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СРОК дЕЙСТВИя аКЦИИ 
ОРГанИЧЕн ВО ВРЕМЕнИ!

с 7.02 по 31.03.2011 г.

P5 NEWTRON XS
F58128

Прайс: 1490€
акция:

1237€
Скидка: -17%

автономный пьезокристаллический скейлер 
(скейлинг + эндо + перио), 6 насадок, ключ, 
автоклавируемый наконечник, ёмкость 300 мл, 
рабочая частота 28-36 КГц

Мировых
брендов

P MAX XS
F58500

Прайс: 2890€
акция:

2399€
Скидка: -17% автономный пьезокристаллический 

скейлер (скейлинг + эндо + перио),   
автоклавируемый наконечник c 
leD-оптикой, 2 ёмкости по 300 мл, 
рабочая частота 28-36 КГц 

P5 BOOSTER
F58804

Ультразвуковой 
пьезокристаллический скейлер 
(скейлинг + эндо + перио), 
8 насадок, ключ, автоклавируемый 
наконечник, подключение к воде, 
рабочая частота 28-36 КГц 

Прайс: 795€
акция: 
660€

Скидка: -17%

P5 NEWTRON
F58311

Прайс: 1367€
акция:

1135€
Скидка: -17%

Ультразвуковой 
пьезокристаллический 
скейлер (скейлинг + эндо 
+ перио),  8 насадок, ключ, 
автоклавируемый наконечник, 
подключение к воде, 
рабочая частота 28-36 КГц

Прайс: 4007€
акция: 

3206€
Скидка: -20%

PROPHY-MAX
F11661

Ультразвуковой пьезокристаллический  
скейлер (скейлинг + эндо + перио) + 
полировальная система + ирригатор,  
3 насадки, ключ, 2 бутылки полировочного 
порошка, 2 автоклавируемых наконечника 
(ультразвук + сода), подключение к 
компрессору, рабочая частота 28-36 КГц.

Прайс: 3560€
акция: 

2770€
Скидка: -22,2%

PROPHY-MAX
F11601

Ультразвуковой пьезокристаллический 
скейлер (скейлинг + эндо + перио) + 
полировальная система, 3 насадки, 
ключ, 2 бутылки полировочного порошка, 
2 автоклавируемых наконечника 
(ультразвук + сода), подключение к воде, 
рабочая частота 28-36 КГц

BiNgO-1020

апекс-локатор 4-го 
поколения, работа в 

любой среде, 
ЖК-дисплей, демо-

режим, звуковая 
сигнализация, 

функция 
программирования, 

питание от аккумулятора

Прайс: 772$
Акция: 

618$
Скидка: -20%

апекс-локатор 
(упрощённая версия bingo-1020), 

работа в любой среде, 
звуковая сигнализация,

питание от батареек

NovApex
Прайс: 407$

акция: 
326$

Скидка: -20%

Прайс: 2055€
акция: 

1644€
Скидка: -20%

AiR-MAX
F11400

Внутриротовой 
содоструйный аппарат, 

2 бутылки полировочного 
порошка, автоклавируемый 

наконечник с титановым 
соплом 135

o
, подключение 
к компрессору

(Франция-Германия)

Украина, 01133,  
г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. А
Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31, 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ «МАСТЕР-ДЕНТ»:
ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС | г. Харьков, (057) 757-55-65
ДЕНТАЛ ДЕПО ТЕРНОПОЛЬ | г. Тернополь, (0352) 43-40-75, 43-40-74

МЕДТАЙМ КРЫМ | г. Симферополь, (0652) 66-21-63, 51-15-30
СТОМАТКОМПЛЕКТ | г. Черновцы, (0372) 58-56-52, 58-58-72
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Гогоман Геннадій анатолійович, 1983 р.н. Освіта - львівський 
Медичний Інститут (2009), лікар-стоматолог. Інтернатура-
ВнМУ ім. Пирогова 2009-2011.
досвід роботи сучасними матеріалами та технологіями.
Тел. 097-351-12-98

У новий кабінет комп'ютерної томографії в місті Києві  потрібна 
медсестра або рентген-лаборант. Перевага упевненим 
користувачам ПК. Запис на співбесіду за тел. 044-353-15-46 
в робочий час, Руслан Олександрович.

Пелікан Олег Романович, 1987 р/н, м.львів. Середня освіта: 
Гімназія Міжнародних Відносин(м. львів, 2003). Вища освіта: 
львівський нац. Медичний Університет , диплом лікаря 
стоматолога(2009 р.) Інтернатура: лнМУ + Комунальна 5 
стомат. поліклініка. Тел. 093-769-44-19

Потрібен підготовщик у велику зуботехнічну лабораторію з 
перспективою кераміста. навички: воскове моделювання 
каркасів, посадка металу після литва. Хороші умови праці і 
гідна своєчасна оплата. Тел. 099-444-02-55

робоТа в сТомаТолоГії ● резюме

У стоматологічну клініку у місто бровари потрібен лікар 
стоматолог та лікар на дитячий прийом. Можливе офіційне 
працевлаштування. Вимоги: досвід роботи від 3 років після 
інтернатури. бажано загальний прийом. Тел. 097-329-95-67

У стоматологічний кабінет потрібен лікар стоматолог 
загального прийому. досвід роботи сучасними матеріалами 
(реставрації, адгезивний міст, всі види протезування). 
З/п договірна. Тел. 099-407-92-50.

Стоматологічній клініці в місті Києві 
(ст. метро Контрактова Площа)

на постійну роботу потрібні:
- лікар стоматолог-терапевт;
- лікар стоматолог-ортопед;

- лікар стоматолог загального прийому;
- медична сестра (асистент стоматолога).

Заробітна плата висока.

Тел. 050-311-23-75

робоТа в сТомаТолоГії ● вакансії

авТориЗований 
сервісний ценТр «BIEN AIR»

Ремонт наконечників усіх типів.

Тел. моб. 063-473-87-68

сервіс

Новое поколеНие 
электроННых аппаратов

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

ПреимущесТва:
- обновленный дизайн

- усовершенствованный механизм
- укомплектован бактерицидной лампой

www.galoshmat.com.ua

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

м. Київ, 
Метро Осокорки
вул. Срібнокільська, 20
тел. (044) 570-97-77

3D діаГносТика
planmeca promax 3D

від 250 грн.

уваГа, 
роЗПродаж!

Імплантат «Tuareg»(«Adin») - $55
Імплантат «Dynamic»(«Cortex») + абатмент - $65

Імплантат «Dynamic»(«Cortex») база - $60
Імплантат «Classic»(«Cortex») + абатмент - $60

Імплантат «Classic» («Cortex») база - $55
А також інструментарій фірми «Cortex» 

за зниженими цінами 
(сумісний з системами «Alpha-Bio», «MIS», «AB Dental»)

Тел.: 044-332-44-32; 332-25-32
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ТеПерь
сТерильно!

Пациент 34 года обратился с целью протезирования. После КТ обследования 
обнаружено: атрофия альвеолярного гребня по горизонтали с вершиной АГ около 
3 мм. Учитывая рентгенологические и клинические особенности, пациенту предложено 
двухэтапная методика расщепления АГ.(рис.1а.б.в)

Хирург-имплантолог: Ефименко.А.с
г.Запорожье. клиника «VITADENT»

рАСщЕПлЕНиЕ АльвЕолЯрНоГо ГрЕбНЯ 
в боковых оТДЕлАх НижНЕй ЧЕлюСТи

Первый этап. После инфильтрационной анестезии производим трапецивидный разрез 
слизистой, откидываем лоскут.С помощью пьезохирургии или бора малого диаметра 
1мм. производим распил кортикального слоя по вершине АГ , два вертикальных разреза 
и у основания атрофии (рис.2).Ушиваем рану.

второй этап. Проводим через 6-8 недель. Заключается непосредственно в 
расщеплении и установке имплантов. После анестезии производим разрез по вершине 
АГ, расщепление производим с помощью компрессионного набора (рис.3.4).После 
формирования имплантационного ложа устанавливаем импланты.     
кТ-компьютерная томограмма. 
Аг-альвеолярный гребень

1a

2

6 7 8

3 4 5

1б 1в
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ПРигЛАШАЕм вАс ПОсЕТиТЬ куРсы 
ПО сТОмАТОЛОгиЧЕскОй имПЛАНТАции 
в иЗРАиЛЕ. ТЕЛЬ-Авив, 22.02 — 27.02.2011 г.

ЗАПиШиТЕсЬ НА БАЗОвыЕ куРсы ПО сТОмАТОЛОгиЧЕскОй имПЛАНТАции 
и вАША ОПЛАТА БуДЕТ вАм вОЗвРАщЕНА ПРи РАБОТЕ с сисТЕмОй ALPHA-BIO.сПЕцПРЕДЛОЖЕНиЕ! 

Проводим образовательные курсы по стоматологической имплантации.     Тематика базовых курсов:
● Планирование ортопедических конструкций с опорой на имплантаты.
● Предоперационные обследования и подготовка пациентов.
● Хирургические этапы и методики установки имплантатов.
● Применение костной пластики, синуслифтинга, работа с шовными, костнозамещающими 
и костновосстанавливающими материалами.
● Ортопедический этап. Изготовление и установка различных типов протезных конструкций.
● Точное взаимодействие между хирургом, ортопедом и техником на различных этапах работы с пациентом.
● Гигиена пациента при использовании стоматологических протезов с опорой на имплантаты.
● Юридические аспекты в стоматологической имплантации.
Лекторы:
куц Павел валерьевич (заслуженый врач Украины, доцент кафедры ортопедической стоматологии 
НМУ им. А.А. Богомольца, К.М.Н., член ICOI).
Леоненко Павел викторович (доцент кафедры ортопедической стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, К.М.Н.)
сидельников Павел владимирович (доцент кафедры стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, К.М.Н., 
президент-элект АИУ, член ЕАО, член и дипломант ICOI).

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефон: (044) 501-12-31, 228-68-06,

332-44-32, (095) 627-33-27
ifl@voliacable.com       www.dentalinfo.kiev.ua

По вопросам участия обращайтесь к организаторам:

● курсы проводятся лучшими специалистами в области 
стоматологической имплантации израиля. 

● в программу курсов входят три лекционных дня с 
посещением нового завода и офиса Alpha Bio tec. 

● в программу поездки также включены перелет, 
трансферы, проживание в 5 звездочном отеле на берегу 
средиземного моря, питание, торжественный банкет, 
однодневная экскурсия по христианским святыням 
древнего иерусалима.

● срок подачи заявок до 17.02.2011. места ограничены.
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Лучшие 
стоматологические установки 
из Поднебесной

ST-D303

ST-RYAN

03680, украина, г. киев, ул. машиностроительная, 44
тел.: +38 (044) 247-41-06/07, 
факс:+38 (044) 206-27-02
e-mail: jenya@medmarket.kiev.ua
www.medmarket.kiev.ua

Гарантия 2 года

Свидетельство про Государственную регистрацию №9350/2010
№1 В ГЕРмАНии

11 500 €

Мощность: 15 Вт.
Частота импульсов: 20 000 Гц.
Длина волны: 810 nm.
Применение:
Эстетическое контурирование.
Удаление фибромы.
Френэктомия.
Биопсия.
Чистка зубного камня.
Стерилизация корневых каналов.
Отбеливание.

CLAROS NANO
Диодный лазер для работы 
с мягкими тканями

6 960 €

CLAROS PICO
Беспроводной, портативный диодный 
лазер для работы с мягкими тканями

Мощность: 7,5 Вт.
Частота импульсов: 20 000 Гц.
Длина волны: 810 nm.
Применение:
Эстетическое контурирование. 
Удаление фибромы. 
Френэктомия. 
Биопсия. 
Чистка зубного камня. 
Стерилизация корневых каналов. 
Отбеливание.

45 000 €

DELOS
комбинированный лазер для работы с мягкими 
и твердыми тканями

Ќ Diod:
Мощность: 
10 мВТ – 50Вт.
Частота импульсов: 
20 000 Гц.
Длина волны: 
810 nm.
Применение:
Эстетическое контурирование.
Удаление фибромы.
Френэктомия.
Биопсия.
Чистка зубного камня.
Стерилизация корневых 
каналов.
Отбеливание.

Ќ Erbium-YAG:
Применяемая мощность: 
до 8Вт.
Частота импульсов: 
20Гц.
Длина волны: 
2 940nm.
Применение:
Безболезненное щадящее препа-
рирование кариозных полостей.
Лечение пришеечного кариеса.
Лечение сверхчувствительных 
зубов.
Костная хирургия, остеопластика.
Резекция верхушки корня.
Синус-лифтинг. 39 500 €

DUROS
Эрбиевый лазер для работы 
с твердыми тканями

Применяемая мощность: 
до 8 Вт.
Частота импульсов: 20 Гц.
Длина волны: 2 940 nm.
Применение:
Безболезненное щадящее 
препарирование кариозных 
полостей.
Лечение пришеечного 
кариеса.
Лечение сверхчувствительных 
зубов.
Костная хирургия, 
остеопластика.
Резекция верхушки корня.
Синус-лифтинг.

ST-D309
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Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Прежде всего необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация абсолютно 
бесплатна и длится не более 3 минут. Кликнув на ссылку «Зарегистрироваться» откроется 
форма куда необходимо ввести:
- свой электронный адрес;
- название организации или Ф.И.О (именно под этим именем будут выводиться все ваши 
добавленные объявления);
- пароль(при потере пароля его можно восстановить введя адрес электронной почты куда 
система отправит новый пароль, который потом можно заменить на более простой);
- защитный код (для проверки от спама).

как раЗмесТиТь объявление
на сайТе

После успешной регистрации нужно войти на сайт, кликнув кнопку «Вход». 
Перед вами откроется окно управления объявлениями на сайте. 
Именно здесь вы будете иметь доступ ко всем объявлениям, которые нужно 
добавить и при необходимости корректировать, либо удалять.

Кликнув на ссылку «добавить объявление» перед вами откроется форма 
ввода текста объявления. Процесс добавления новых объявлений 
состоит из трех этапов. 

на следующем этапе необходимо заполнить два поля: заголовок и 
непосредственно текст объявления. 

Сначала необходимо выбрать нужный раздел куда объявление будет добавлено. 

на последнем третьем этапе вы можете добавить изображения к вашим объявлениям – это 
не является обязательным условием публикации объявления на сайте. 
Фактически оно попадает в базу сразу же после ввода текста и заголовка.

Все объявления проходят этап модерации администратором сайта, поэтому отображаются не сразу. 
Пользователь обязательно получает письмо с оповещением об успешном добавлении объявления.
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журнал «сТомаТолоГічні оГолошення»  ви можеТе оТримуваТи:

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

м. харків

ВЕлІЄВ ФОП в ул. Рудика, 6, тел. 057-714-07-48
дЕнТалЮКС пр-т. л. Свободи, 34, к. 148, тел. 057-337-74-40
дЕнТПРО вул. Кооперативна, 5(вхід з двору), тел. 057-714-07-13
МЕдТЕХнІКа-10 вул. Плехановська, 40, тел. 057-732-81-10

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

м. сімферополь 
МЕдТЕХнІКа-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

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

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. миколаїв
МЕдТЕХнІКа-12 пр-т леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. дніпропетровськ
МЕдТЕХнІКа-2 пр-т Кірова, 44-д, тел. 056-371-13-93

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
дЕнТ лЕнд пр-т леніна, 95, тел. 061-289-33-88
МЕдТЕХнІКа-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

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

м. івано-франківськ
МЕдТЕХнІКа-15 вул. бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. київ
бІОдЕнТ вул. дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
дЕнТЕК в ул. анрі барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІнФОлаЙн пр-т 40-річчя Жовтня, 46-а, тел. 044-501-12-31
лИТХРОМбУлаТ вул. Туполєва, 4-б, тел. 044-503-33-24
МаСТЕР дЕнТ вул. Щорса, 32-В, літера «а», тел. 044-285-70-74
МЕдМаРКЕТ КИЇІВ вул. Машинобудівна, 44, тел. 044-206-27-02
ОКСІя вул. бажова, 1, офіс 32, тел. 044-592-00-63
СТОМаТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18а, тел.044-278-41-10
ТЦ МЕдТЕХнІКа-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
ХаРИЗМа вул. Мостицька, 9, 5-й поверх, тел. 044-462-52-87
ЮнІдЕнТ УКРаЇна вул. Шолоденка, 3, офіс 212, тел. 044-239-47-72

м. львів
дЕнОн дЕнТал  пр-т Чорновола, 45-а, корп. 5, тел. 032-231-76-76
МЕдСЕРВІС вул. антоновича, 128, тел. 032-237-85-28

м. кіровоград
МЕдТЕХнІКа-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

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, 573-97-14, e-mail: info@zooble.com.ua. 
наклад-7000. друк ТОВ«новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. номер підписано до друку: 26.01.2011. 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. 

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

ооо «юнидент украина»
авторизованный дистрибьютор Kodak Dental Systems в украине
04116 г. киев, ул. шолуденка, 3, оф. 212
Тел. +38 044 230 47 73, e-mail: office@unident.org.ua

кODAK 2100

кODAK 6100

KODAK 2100
новый высокочастотный (300 кГц) рентгеновский аппарат
• 10 уровней чувствительности для пленки и 
датчика

• Специальный режим понижения радиации на 
90% при работе с радиовизиографом

• Встроенная система самодиагностики и 
контроля безопасности

• Переключение режимов для работы с пленкой 
и радиовизиографом

• Встроенный счетчик произведенных снимков

• Индикация дозы облучения, полученной 
пациентом во время экспозиции

KODAK 6100
цифровая радиографическая система
• Реальное разрешение: 20 пар линий/мм 
(теоретически 27,03 пар линий/мм)

• Технология: Кodak sensor technology – ccD 
матрица с защитным фиброоптическим 
фильтром

• Размер матрицы: 1200x1600 для сенсора         
Size 1 – 27,5x37,7 мм

• активная поверхность: 22x30 мм

• Подключение: uSb 2

• Снижение радиации на 90% при работе               
с рентгеновским аппаратом KoDaK 2100

наивыCшее качесТво 
ПолучаемоГо 
иЗображения

KODAK 2100 
          + 
KODAK 6100

Цена 
  6500 евро

акция!

максимальная беЗоПасносТь для ПациенТов и Персонала!

ТЗОВ «Західно-Український Центр «Медсервіс»
79057, Львів-57, вул. Антоновича, 128

тел. приймальна: (032) 237-85-28,
тел./факс: (032) 237-96-50,

тел.: (032) 295-39-81 - відділ маркетингу
тел.: (032) 295-51-05 - НДВП «Екологія»

e-mail: medservmarket@gmail.com
www.medservis.com.ua

      РЕЦИРКУЛЯТОРИ призначені для дезинфекції по-
вітря в операційних блоках, відділеннях інтенсивної 
терапії, опікових палатах, асептичних боксах, поло-
гових залах, аптеках, стоматологічних відділеннях, 
процедурних, палатах для важкохворих. Рецирку-
лятори розміщуються усередені приміщень на стіні, 
забезпечуючи постійне підтримання асептичних 
умов  у приміщенні ЗА ПРИСУТНОСТІ ЛЮДЕЙ.
Безозонові бактерицидні лампи мають широкий 
спектр дії на мікроорганізми: бактерії, віруси, гриби, 
спори (включаючи мікробактерії туберкульозу).

Свідоцтво про державну реєстрацію №5977/2007 від 26.01.2007р.
Висновок державної санепідемекспертизи №05.03.02-04/57357 від 27.11.2006р.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 9574/2010 від 01.07.2010 р.
Висновок Державної санепідекспертизи 05.03.02-04/16095 від 16.03.2010 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію №5968/2007 від 26.01.2007р.
Висновок державної санепідемекспертизи №05.03.02-04/57358 від 27.11.2006р.

Власного 

              виробництва

Власного 

              виробництва

Рециркулятори-
це бактерицидні опромінювачі нового 
покоління, успішно використовуються 
замість бактерицидних ламп, їх перевагою 
є можливість використання під час 
оперативних втручань.

Засоби індивідуального 
захисту при 
рентгенологічному 
дослідженні «ОБЕРІГ» 
- 36 найменувань. 
Матеріали, що 
використовуються для 
виготовлення, мають 
дозвіл МОЗ України на 
використання.

РЕЦИРКУЛЯТОРИ

ОПРОМІНЮВАчІ

Дистриб'ютор в Україні—ТОВ «ТЦ «Медсервіс»
Тел/факс: +38 (032) 252-01 -84, тел.: +38 (032) 252-02-09
Е-mail: medservisplus@gmail.com, www.medservis.com.ua

Дилери: ТОВ «Укрвата», тел.: +38 (044) 245-91 44, 245-91-43
ПрАТ «Альба Україна», тел.: +38 (044) 490-32-70

шПРИЦИ

м. хуст
Елд вул. л. Толстого, 6, тел. 03142-5-15-85




