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Стоматологічні інструменти

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

Всі курси з балами 
і майстер-класами!

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ  

 
www.NaviStom.com

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

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

АКЦІЯ!

*За умови «CLUB CARD»

      25     
імплантатів

за Великий набір 
хірургічних інструментів

та ключ-динамометр
У ПОДАРУНОК!

Дізнайтеся більше:

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

Персональні умови кредитування 
стоматологів і зубних техніків!

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



Електромеханічне крісло має 4 програми на вибір. Спинка регулюється і має 
запобіжник. До основи крісла прикріплений енергетичний блок з пантографічним 
кронштейном столика лікаря, що забезпечує легкий доступ і максимальний 
комфорт як для пацієнтів, так і для лікаря.

Столик асистента на поворотному важелі 
стандартно обладнаний кнопками для управління 
кріслом, програмування ополіскування чаші 
і програмованого наповнення склянки для 
пацієнта. Основне обладнання також включає 
трифункціональний шприц і опріснювач.

Комплект оснащений 
багатофункціональним ножним 
керуванням VFC з регулюванням 
швидкості мікромотора
і інтенсивності ультразвуку.

Столик лікаря може бути 
оснащений до 6 інструментів. 
Базове обладнання включає 
шприц із трьома функціями, 
шланг для турбіни із 
з'єднанням Midwest М6 і шланг 
для електричного мікромотора.

OPTIMAL 06
Верхнє розташування інструментів

5100 €

OPTIMAL 06
Нижнє розташування інструментів

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

Н А Й К Р А Щ А  П Р О П О З И Ц І Я  Р О К У !

АВТОКЛАВ  Domina

DXP є синонімом стерилізації майже сорок років.  
Автоклав Domina B класу - флагманський продукт 
бренду. Завдяки надійності та ефективності 
стоматологи обирають його протягом багатьох 
років. Сьогодні автоклав Domina набуває нового, 
сучасного, елегантного, але при цьому високо 
функціонального вигляду.

2999 €

4600 €

dental X

B клас





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: 21.10.2021.

Сканери фосфорних пластин 
Digora, Gendex, Instrumentarium  
з пластинами в комплекті. 
Ігор. Бурштин. Ціна: 36 876 грн.

067-398-32-73

Стоматологічна установка ZC-S300 
Азимут 300 (нижня, верхня подача). 
Олег Харків Ціна: 85 572 грн.

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

Установка ExoCad+Exoplan, 3shape, 
Realguide, Maestro3D, InLab, Cerec, Millbox, 
HyperDent [ Telegram @ExocadMASTER ]. Ва-
лентин Олегович Іларіонове. Ціна: 7 243 грн.

095-949-68-01

 Нове стоматологам

Стоматологічна установка  
KAVO Primus 1058. 2011 рік.  

Колір обшивки на вибір! Гарантія! 
Богдан Тячів.

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

158 040 грн

 Б/В стоматологам

Мікроскоп SmartOptic. Б/В. 
Володимир Яцишин.  
Івано-Франківськ 
273 600 грн.

(099) 289-02-42





 ПП «ГАЛІТ» 
47711,Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. 15 Квітня, 6Є

0-800-502-998     office@galit.te.ua     www.galit.te.ua 

MERCURY лінія меблів

Нова лінія медичних меблів Mercury.
Функціональний, продуманий до 
найменшої деталі дизайн меблів чудово 
доповнить інтер’єр вашої клініки.

Європейська сировина. Власне 
виробництво. Індивідуальний підхід. 

ДОСТУПНІ МОДУЛІ  

    • на основі

    

• на ніжках

    

• мобільні

    

• на рамі

 

ПП «ГАЛІТ» 
47711, Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6Є
0-800-502-998     office@galit.te.ua     www.galit.te.ua 

 

Galit — для бездоганного результату!

Асортимент лотків для шухляд, а також палітру 
із 29 кольорів можна переглянути на нашому сайті.  



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

03-04 грудня 2021 | Формат: offline, online 
м. Київ | Mercure Congress Centre

ТЕРАПІЯ. ЦИФРОВА СТОМАТОЛОГІЯ. ІМПЛАНТОЛОГІЯ. ПРОТЕЗУВАННЯ.
III конференція 

Терапевтична стоматологія (секція №1) 

Актуальні підходи ендодонтичного лікування зубів та їх 
естетика за допомогою прямих і непрямих реставрацій

Цифрова стоматологія (секція №2) 

Функція та періо в цифрі

Імплантологія (секція №3) 

Імплантація в естетичній зоні. Підходи та рішення

Протезування (секція №4) 

Практичні протоколи при виготовленні пресованих 
реставрацій. Співпраця лікаря-ортопеда та зубного техніка

Ксенія Лазарєва

Ростислав Кузьміченко

Дмитро Неліпа

Ярослав Стельмах Андреас Курбад Юрій Гундяк Юрій Обухівський Олександр Прикидько

Олександр Кожемяк

Роман Попов

Оксана Потупа

Катерина Колб

Олексій Ізмайлов

Дімітріс Чароуліс Ставрос Пеліканос

Ярослав Каюк

Андрій Ковальчук

4 СЕКЦІЇ НА ВИБІР

ds-congress.com | dentsplysirona.com | +38 (050) 448 97 53



РЕФЕРТАЗуботехнічна лабораторія

Металокерамічні конструкції (коронки і 
мости) продовжують залишатися найпопу-
лярнішим методом протезування, не дивля-
чись на впровадження нових матеріалів в 
стоматологічну практику.

Але, які таємниці зберігає в собі найпопу-
лярніша коронка?

Власникам металокерамічних коронок необ-
хідно замислитись над тим, який вплив вони ма-
ють на здоров’я людини. Каркас, зазвичай, виго-
товляється із сплаву декількох металів: нікелю, 
кобальту, хрому, молібдену, берилію та галію.

Метал на основі нікелю – дешевий матеріал, 
тому його переважно використовують для карка-
су коронки або мостоподібного протезу, проте у 
нього є багато недоліків – це загальна токсична 
дія на організм. Крім того – це потужний алерген.

Вчені довели, що сполучення нікелю ви-
кликає ряд неприємних явищ: зниження 
імунітету (підвищується сприйнятливість  
до вірусних інфекцій), головний біль, захво-

рювання печінки та нирок. А якщо у людини є 
алергічна реакція на нікель (до 35% населен-
ня страждає алергією на нікель), то виникає 
відчуття дискомфорту в роті, біль, печіння, 
почервоніння і припухлість ясен.

В Німеччині, Франції, Швейцарії та в інших 
країнах Європи використання нікелю в стома-
тології та в ювелірному виробництві заборо-
нено на законодавчому рівні. У нас же, через 
дешевизну, це найпопулярніший матеріал. 

Як врятуватися від нікелю? Залишається 
ще один шанс – відносно недорогі коронки зі 
сплаву  кобальту з хромом (CoCr).

CoCr сплави від початку застосовува-
лись в загальній ортопедичній практиці 
для ендопротезування великих суглобів, 
і вже звідти прийшли в зубне протезу-
вання. Вони послужили альтернативою 
золотовмісним сплавам під час виготов-
лення каркасів коронок і дугоподібних 
протезів. Такі параметри, як біосумісність 
та корозійна стійкість, у кобальт-хромо-

вих та золотовмісних сплавах схожі, а 
міцність – набагато більша.

Якщо виготовляти каркаси з CoCr методом 
литва, технік стикається  з великою лінійною 
усадкою каркасу, а також з утворенням пор 
під час литва.

В підсумку, це призводить до неточної по-
садки та поломки зубних протезів. Цих мінусів 
в роботі з CoCr не стало з появою нової тех-
нології SLM (селективне лазерне плавлення 
металу). Каркаси для металокераміки, балкові 
конструкції з CoCr, виготовлені методом SLM, 
відрізняються абсолютною точністю, високою 
стійкістю до корозії, біосумісністю і міцністю.

Двохлазерний TruеPrint–1000 Multilaser, 
виробництва Німеччини, гарантує ідеальну  
посадку роботи з металу CoCr 100% чистоти.

Застосування волоконного лазера дозволяє 
отримати високоточний виріб, що переважає 
по міцності над аналогами, виготовленими ме-
тодом литва.

Також, наша лабораторія надає послуги з:

 � Фрезерування коронок та вінірів в  
CAD/CAM системі з блоків E.MAX CAD 
(дисилікат літію), IPS Empress CAD (польовий 
шпат)

 � Фрезерування каркасів з діоксиду 
цирконію, РММА

 �  3D друк моделей з композитних 
матеріалів на принтері ASIGA

 � Працюємо з готовими STL файлами та  
фізичними моделями

 � Виконуємо роботи 1-2 дні (з файлу)

 � Кур’єрська доставка

Стаття з NaviStom ID: 13508

Будемо раді співпраці з стоматологами  
та зубними техніками

м. Київ, вул. Сімферопольська, 19/1 

(099) 70-70-717, (044) 298-19-19 

www.referta.com.ua 

refertalab@gmail.com



СТОМАТОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ

від 4250 $

від 2250 $

АВТОКЛАВИ CLASS В
  Мікропроцесорне управління

  Вакуумна сушка

  Від 6 до 15 програм

  Об'єм камери: 18 та 23 л

*Дентальний рентген + Радіовізіограф

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

4400*
 €

4200*
 €

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

з бездротовим пультом 
керування
з дротовим пультом  
керування

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

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

U200



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!

Anthos A4  5000$

РадіоВізіографи 
від 1750€

Великий вибір Стоматологічних  
мікроскопів та Оптики від 4000$

Сканери фосфорних 
пластин від 1000$

WWW.YURDENTAL.COM

Великий вибір Стоматологічних установок 
всіх європейських виробників. Гарантія 

якості та післягарантійне обслуговування!

Стоматологічні компресори всіх провідних 
Європейських виробників  

(Durr Dental, Cattani, Cicato, MGF, Eurocompress)

ТОВ «ЮРДЕНТАЛ» 
+380 50-510-11-22   |  +380 66-900-84-37

м.Свалява, Першотравнева 16

Відсмоктуючі агрегати нові та вживані 
(Durr Dental, Cattani) від 200$

Безпорошковий інтраоральний ска-
нер Planmeca PlanScan. 2014 року 
+ ноутбук. Кристодол Анастасія. 
Чернівці. Ціна: 112 776 грн.

050-016-94-34

Продаються 2 стоматологічні уста-
новки Anthos. Ціна 1000$ та 1500$.  
Нигай Ігор. Дніпро

066-444-73-41, 095-811-03-65

Апарат Sirona Dac для автоклавування, змащу-
вання та очищення наконечників.  
У ідеальному стані. Свіжопривезений  
з Нідерландів. AllaDant. Броди. Ціна: 50 424 грн.

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

Стоматустановка SIRONA C8 в комп-
лекті з помпою (для ліворукого ліка-
ря) на 5 інструментів, нижня подача. 
Роман Коломия. Ціна: 68 484 грн.

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

 Б/В стоматологам
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Лампа фотополімерна IVOCLAR VIVADENT 
LEDITION.Використовувалась два роки.  

5 240 грн
(067) 868-81-82

Євген  Київ

ASPINA Mobile Мобільна аспіраційна 
хірургічна система. БУ. 

Євген. Київ. 19 000 грн. торг.
(067) 868-81-82

Євген  Київ



Z C - S 3 0 0

/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)

П’єзотом  
Dmetec SurgyStar Plus 

(Південна Корея)

від 3250 $ до 4700 $ 
в залежності від комплектації

СТОМАТОЛОГІЧНА УСТАНОВКА

ОСІННІ АКЦІЇ!

4500 $

2200 $
2500 $

1 8  л

2 3  л

АВТОКЛАВ

до 3-х довжин хвиль: 
- хірургія, ендо, періо
- відбілювання, косметологія

- фотодинамічна терапія
- біостимуляція
- діагностика 

Лазер діодний LASOTRONIX (Польща)

7000 € 180 €5500 €

АПАРАТИ ДЛЯ СЕДАЦІЇ  
ЗАКИСОМ АЗОТУ

П’єзотом (скалер) хірургічний 
Woodpecker Surgic Touch  
з LED-підсвічуванням

Області застосування:
  Видалення ретенованих зубів
  Щадна резекція верхівки кореня
  Цистектомія
  Паркан кісткових блоків  

з гілки нижньої щелепи, підборіддя...
  Гайморотомія
  Відшарування мембрани Schneider
  Остеопластика
  Видалення екзостозів
  Підготовка альвеолярного відростка перед 

встановленням імплантатів
  Отримання сітчастих поверхонь кістки
  Ортодонтична хірургія
  Ендодонтична хірургія

Переваги пістолета Woopdecker Fi G:
  Бездротовий інструмент
  Точний контроль температури і кришка термічного 

захисту допомагають уникнути опіку
  Голка з гвинтовою фіксацією
  При нагріванні до 200°C може розтопити будь-які 

типи гутаперчіінструмент
  Точний контроль температури і кришка термічного 

захисту допомагають уникнути опіку
  Голка з гвинтовою фіксацією
  При нагріванні до 200°C може розтопити будь-які 

типи гутаперчі

  Надійний помічник у високоточних 
стоматологічних імплантологічних 
процедурах! 

  Безшумний потужний мотор 
виробництва Швейцарія, який не 
має надлишкової вібрації!

  Сучасна FOC-технологія контролю 
- висока продуктивність навіть на 
низьких швидкостях.

  Крутний обертовий момент 6,2 Н\
см може гарантувати вихідний 
крутний момент 80 Н\см для 
полегшення проведення складної 
операції.

  В комплекті наконечник 20:1 із 
підсвічуванням.

  Мотор, що автоклавується. 

Переваги термоплагера Woodpecker Fi P:
  Бездротова конструкція
  Нагрівальна насадка з можливістю фіксації в 5 

положеннях
  Швидкий нагрів - швидкий робочий процес: за 30 

секунд до 200°C
  Велика ємність батареї - вистачає на тривалий час

Візіографи  
WOODPECKER/DTE 
I-SENSOR (H1)

Апекслокатор  
Woodpecker Woodpex V(5)

Обтураційна система Woodpecker

Фізіодиспенсер  
Woodpecker Implanter led

Нове покоління - ще 
точніший, стабільніший, 
стійкіший до перешкод! 600 $

2500 €

СЕРТИФІКОВАНО

В УКРАЇНІ



STOMADENT  - європейська якість 
за доступну ціну. Запланований 

ресурс експлуатації на 15-20 років.

068-677-17-89    067-545-88-98
066-091-92-60    067-353-11-73

denvito7@gmail.com

WWW.DENVITO.COM.UA

ТОВ  «ДЕНВІТО» Україна, 46027,  
м.Тернопіль   вул. Тролейбусна ,11А

ВСІ РОБОЧІ ВУЗЛИ  
ВИГОТОВЛЕНІ З МЕТАЛУ

• ЗО років клінічного досвіду та присутності на світовому ринку
• Представництва більше ніж у 60 країнах
• Ультрасучасне виробництво замкнутого циклу
• Бездоганна якість та точність продукції
• Власні інноваційні розробки
• Пожиттєва гарантія на всі імплантати
• Широкий вибір дизайнів імплантатів під різні типи кістки 

великий асортимент протетичних елементів, можливість 
використання протоколів САD/САМ

• Доступна вартість продукції та гарантований сервіс

Чому саме Alpha-Bio TEC?

Simplantology – мистецтво імплантології!
Представник в Україні
»ТОВ ТПФ «Інфолайн www.alpha-bio.net

Продам 2 стоматологічні установки Ziger u200 
(верхня та нижня). Повністю робочі та обслуговані. 

Ціна за пару. Київ,  Печерськ. Ігор. 39 405 грн.

(063) 646-22-22

 Б/В стоматологам
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Продається стоматологічна установка 
САТВА в відмінному стані. Андрій. Київ.  

34 151 грн.

(068) 865-85-43, ( 050) 317-71-60

www.NaviStom.com

АКЦІЯ! Новий термопрес для виготовлення 
нейлонових протезів - Orto-Star (Америка) 
повний автомат! Сергій. Київ. 65 675 грн.

(097) 063-31-13

Фотополімерніи лампи LuxDENT недорого
917 грн

(067) 868-81-82
Євген  Київ



Здається в довгострокову оренду 
стоматологічний кабінет! 10 хвилин 
пішки від станції метро Дарниця! 
Володимир. Київ. Ціна: 5000 грн.

067-300-22-43, 073-430-09-89

www.lums.com.ua 
050-622-55-16 
098-44-888-63 

СВІТИЛЬНИКИ

ЗАПЧАСТИНИ ДО СТОМАТОЛОГІЧНИХ 
УСТАНОВОК

LED G

LED FSL SR 014 LED AZS LED FSA LED A

LED G LED G LED Z LED D

 Здам клініку/кабінет

Запрошуються стоматологи в клініки на 
умовах оренди в Києві, м. Харківська  (30 
тис/30 днів), м. Чернігівська (10 тис./17 
днів). Юрій Григорович. Ціна: 10 000 грн.

073-237-72-27
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 Продам клініку/кабінет

 Продам повністю укомплекто-
ваний стоматологічний кабінет. 
Алла. Харків

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

Продається обладнання з діючої 
стоматології! ПРИХОДЬ, КУПУЙ І 
ПРАЦЮЙ! Андрій. Київ.  
Ціна: 3 000 грн.

097-825-95-24

Продається діюча стоматологічна 
клініка на Таірово, Одеса. 

4 кабінета, новий рентген і ремонт.  
2 500 000 грн.

(067) 381-32-57
Павло  Одеса



 Інші пропозиції ст.

Продам стоматологічний операцій-
ний мікроскоп LEICA M655. 
Любов. Київ 
Ціна: 160 674 грн.

098-088-68-99

Відновлення різьби скалера 
Woodpecker, Mectron, EMS, NSK, 
Chirana, KaVo, Satelec, Amdent, Apoza, 
Anthos, Castellini. Dental Med. Київ

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

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

 Сервіс/Ремонт  cт.

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

067-498-49-88

Оформлення ліцензії 
на медичну практику

 кадрові питання 
 діловодство 
 охорона праці

(044) 331-11-20    (096) 097-64-75  
(068) 272-06-38    (066) 317-40-80 WWW.VASHEPRAVO.COM.UA

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

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

і стільців, ортопедичні матраци, подушки.
Aндрій. Київ.

(063) 343-75-75 
(098) 208-94-90
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Оренда стоматологічного кабінету в 
центрі міста Луцьк із сучасним диза-
йном і устаткуванням. 
15 000 грн.

063-477-21-51

 Здам клініку/кабінет

Надаємо в оренду помісячно стоматологічний 
кабінет у новій просторій клініці, 8 хвилин від 

метро Вокзальна. abassalkurasy. Київ. 45 000 грн.

(096) 258-84-21

 Здам клініку/кабінет

Оренда стоматологічного кабінету 
в новій клініці, район залізничного 
вокзалу. abassalkurasy. Київ 
Ціна: 900 грн.

096-258-84-21

www.NaviStom.com



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

Термопрес – повна автоматична система для 
виготовлення нейлонових знімних протезів 

Ortho-Star2M, демоверсія. 2 100 $.

(068) 677-17-89, (050) 939-98-29
 Б/В зубним технікам

 Муфельна піч REITEL 
FEINWERKTECHNIK RETOMAT MINI, 
повністю в робочому стані. Працювала 
мало. Микола. Київ. Ціна: 38 898 грн.

093-046-42-17

Стоматологічний лабораторний ва-
куумний змішувач, вбудований насос. 
Вакуумний змішувач резервуара. 
Dentex. Херсон.Ціна: 19 920 грн.

095-620-08-51, 098-162-88-12

Продам піскоструйку Renfert basic 
quattro IS , на два стакани з можливістю 
доставити ще два, привезена з Німеччи-
ни. Андрій. Теребовля. Ціна: 23 531 грн.

067-703-02-30, 067-703-02-15
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Пневмопрес для прес-кераміки з 
дисилікату літію. 
Ігор. Чернівці 
Ціна: 10 536 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

Артикулятор GIRRBACH DENTAL 528 б\в БУ. 
6 550 грн.

(067) 868-81-82
Євген  Київ

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

 Нове зубним технікам

Термопрес українського виробни-
цтва для нейлону, новий, повний 
автомат. Ігор. Чернівці.  
Ціна: 30 000 грн.

050-618-63-44, 096-667-62-39

3Shape OrthoAnalyzer 2021 +3Shape 
ApplianceDesigner 2021 
MYDENTALSOFT. Дніпро 
7 500 грн.

(063) 542-59-45
FLORIDA PROBE - діагностичний комплекс 

для дослідження стану ясен (пародонту) БУ 
81 220 грн

(067) 868-81-82
Євген  Київ



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

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

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




