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Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні – ТОВ «Дентек»

∅ 3 мм ; 3.5 мм

79008 м. Львів вул. Староєврейська 22
тел.   +380 32 236 72 42
факс +380 32 236 72 43
www.infolab.lviv.ua   
roman.barabach@i.ua

Офіційний імпортер фірми Heraeus 
в Україні ТзОВ «Інфолаб»



ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

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

22 000 грн.

Стандарт
Электрическое управление
Артикуляционный подголовник
3 позиции кресла
4-уровневое ножное управление
3 уровня интенсивности 
освещения
Рабочий стульчик врача
Опции
Правый/левый подлокотник
Стульчик ассистента

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Гигиеничность
Рукоятка на лампе из нержавеющей стали
Система фильтрации плевательницы и воздушно-водный сепаратор 
Съемная поворотная стеклянная плевательница, доступная для обработки
Ножное управление препятствует перекрестному инфицированию
Все вмонтировано в базу кресла 
(провода не лежат на полу, все чисто и гигиенично)

Поворотная съемная плевательница
Программируемый наполнитель стакана 
и смыв плевательницы
Система чистой воды 1,5 л
Подогрев воды
Сепаратор

Стандарт
Система фильтрации смыва
Положение 1: 3-функциональный пустер
Положение 2: мощный аспиратор
Положение 3: слюноотсос эжекторного 
типа
Опции
Фотополимеризационная лампа, 
вмонтированная в блок ассистента

Блок ассистента Гидроблок

Стандарт
Измеритель давления воздуха
Силиконовое покрытие
Положение 1: 3-функциональный пустер
Положение 2,3,4: для пневмомоторов и 
турбин
Опции
Негатоскоп
Фотополимеризационная лампа, 
вмонтированная в блок врача
Скалер, вмонтированный в блок врача

Блок врачаКресло пациента

Простота использования
Нижнее положение кресла достигает 380 мм
3 предусмотренных положения для удобства позиционирования 
пациента
3 уровня интенсивности освещения
Безопасность работы благодаря замку инструментов
Единая подача и отключение воздуха, воды и напряжения
Ножное управление положением кресла, плевательницей и 
освещением
Цвета обивки: голубой, темно-синий, бирюзовый, желтый

NEW!

*1 у.е. = 1 американскому доллару по курсу МВБ на день проплаты

Немецкий стандарт
по доступной цене от 4 500 у.е.

*

КМИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а



УКРМЕД дентал, м.Київ, вул.Довженка 18, тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60, 
Регіональне представництво: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна-74, офіс 213, 

тел: (056) 785-15-31, факс: (056) 785-14-83

• Установка  бізнес-класу з мікропроцесорним 
керуванням та мікромотором нового покоління 
зі збільшеним обертовим моментом

*  Ц і н и  у  б а з о в і й  к о м п л е к т а ц і ї :
-  S M I L E  M I N I  0 4  -  5 4 0 0  Є В Р О
-  S M I L E  M I N I  0 2  -  4 6 0 0  Є В Р О

-  S M I L E  M I N I  0 2  с т а ц і о н а р н а  -  2 8 0 0  Є В Р О
А к ц і й н и й  к о м п л е к т  н а к о н е ч н и к і в  S M I L E  ( п р и  к у п і в л і  у с т а н о в к и ) :

-  Н а к о н е ч н и к  т у р б і н н и й  T G - 6 5 6  +  к у т о в и й  м і к р о м о т о р н и й  ( 1 2 0 D + 1 6 8 )  -  2 6 0  Є В Р О

          ЗАВОДУ CHIRANA MEDICAL 

       72 РОКИ!
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Дентальні рентгени
ENDOS ACP  та ENDOS DC (Італія)

ЦІНА 2220 та 2790 ЄВРО

- генератор постійного струму (ENDOS DC)
- мікропроцесорне керування
- вбудований стабілізатор напруги
- параметри трубки ENDOS ACP: 70 кВ, 8 мА
- параметри трубки ENDOS DC: 65 кВ, 5 мА
- час експозиції 0.02-3.2 сек.
- сумісність з будь-яким типом 
радіовізіографу
- лічильник зроблених знімків
- стабілізатор напруги: 1,5 кВт, 150 - 250 В

Радіовізіограф 
VISIODENT RSV-HD USB
ЦІНА 4990 ЄВРО

Характеристики RSV-HD USB:
• ідеальна якість зображення
• надвисока роздільна здатність 
26.3 пар ліній на мм
• підключення до комп'ютера через USB 
• розмір датчика 38.7х26.3х5.7 мм
• програмне забезпечення 
українською та російською мовами
• необмежена мережова версія
• необхідний час експозиції 0,04-0,12 сек.

Комплектація RSV-HD USB:
- датчик 20х30мм
- блок керування 
- USB кабель (5 метрів)
- тримач датчика
- 100 гігієнічих пакетиків
- набір позиціонерів 
- програмне  забезпечення

УКРМЕД дентал, Київ, вул. Довженка 18.
тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60
E-Mail: dental@ukrmed.net
Сервісна служба: (044) 458-31-56www.ukrmed-dental.com
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ЗМІСТ ЛЮТИЙ 2009

8-53 Для клінік і  кабінетів

8. Системи дентальних імплантатів AlfaGate

10. Скейлер BONART ART-P6 з технологією AGC

11. TE-ECONOM II Intro Pack. 

Спеціальна пропозиція від IVOCLAR VIVADENT

10. Стоматологічні установки GRANUM

54-64 Зуботехнічна справа

29 SCHICK Z-System Спеціальна пропозиція

29 Прецизійна формувальна маса 

MOLDAVEST EXACT, HERAEUS

30 Акрилові зуби ACRY ROCK V  від Ruthinium  Group

32-34 Оголошення

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Navistom видається з грудня 2008 р. 
Свідоцтво про реєстрацію 
Серія КВ 14332-3303 від 18.07.2008
Виходить щомісячно. 
Розповсюджується по території України.
Відповідальність за зміст рекламної 
інформації несе рекламодавець
Засновник: Крижановський Олексій.
Адреса редакції: Україна, 02095, 
м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
тел./факс: 8 (044) 573-97-73, 573-97-14
e-mail: 2009@navistom.com.ua
www.NaviStom.net
Наклад – 1000 прим.  гарантовано.
Друк: ТОВ “Новий друк” 
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 23.01.2009р. 

Ми, так само, як і ви, працюємо для 
власного успіху з думкою про себе.
Усі матеріали журналу не є нашою 
інтелектуальною, чи ще якоюсь там 
власністю. 
Тож читайте задарма, робіть копії, тиражуйте 
як хочете, головне не спотворюйте зміст і не 
ховайте від людей. 
Працюємо за передоплатою. 
Передоплата грошима.
Натурою не приймаємо і не розраховуємось. :)
Завжди бажаємо вам успіху, здоров’я
та справжньої радості.

8 (056) 786-15-40 
8 (050) 451-50-18   

www.klinika.in.ua

Ваш перший крок
на шляху 

до порядку у клініці!

Комп’ютерна програма
для керування
стоматологічною 
клінікою

Уникальная конструкция имплантатов и должным образом структурированный 
ассортимент продукции – это основа успеха Аnkylos® уже в течение 16 лет. 

Обоснованная концепция, доказанная клиническими исследованиями, 
представляет прогнозируемые результаты и безукоризненную эстетику. 

ЧП «КЕМЕД» является официальным представителем компании  “DENTSPLY 
Friadent” (Германия). DENTSPLY Friadent внедряет технологически  инновационные 
и  высококачественные системы зубных имплантатов и  аугментационные системы. 

За прошедшие годы,  с  развитием систем имплантатов ANKYLOS®, XiVE®, 
FRIALIT®  и  IMZ®- TwinPlus, компания стала одним из наибольших поставщиков им-
плантационных систем в мире. 

DENTSPLY Friadent облегчает аугментацию, предоставляя широкий ассорти-
мент проверенных продуктов в системе аугментации  FRIOS (система костной ре-
конструкции) и  костных имплантационных материалов FRIOS®ALGIPORE®, PepGen 
P-15®  и  OSTEOGRAF®/N.

ЧП «КЕМЕД»
01011 Киев, ул. Резницкая,  6,  офис  1 
тел.: +38 (067) 2359450, 
          +38 (067) 2359460
тел./факс: +38 (044) 2886352
e-mail: kemed@ukr.net
www.kemed.com.ua



∅ 3.75 mm∅ 4.2 mm∅ 6 mm∅ 4.7 mm

Angulated Abutments

∅ 3.0 mm∅ 3.75 mm ∅ 3.3 mm∅ 3.3 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.2 mm

Straight Abutments Ball Attachment

     

 

Surgical Accessories

Anatomic Abutments

Plastic Abutments
Implant Analog

Вперше в Україні
Системи дентальних імплантатів 

з біоактивним кальцій-фосфатним 
покриттям CaP, товщиною 20-30 мк

Зареєстровані в Україні

Cementing post with Shoulder

Click Transfer Impression Transfer

Osteotomes

Titanium Healing Cap

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

8(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

8 (050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 
www.remis.com.ua
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Te-Econom II
Intro Pack

м. Львів, вул. Зелена, 51/1
тел. 8(032)275-42-48, 260-13-12

м.т.8 (067) 370-05-17
karpenko@lviv.farlep.net 

www.dentalexpress.com.ua 

Набор К36 PL:
36 ложек + 6 держателей 

     =45 € 

до 01.03.09АКЦИЯ 35 €

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

8(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

8 (050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 
www.remis.com.ua

4 шприци по 4 г
Адгезив 5 г

2,5 мл протравка
Кольори: А2, А3, А3.5, В2

Спеціальна пропозиція

39 €

тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
е-mail:dentland@optima.com.ua,  
www.dentland.com.uaTerra exclusive

Максимальная 
гигиена

КОМФОРТ

Возможность 
индивидуализации

Образовательные программы:

• эндодонтия
• пародонтология
• ортодонтия
• эстетика керамических   
  реставраций
• планирование  
  имплантологического лечения,    
  ортопедия.

Доктор  Парицки Анна

21-22 февраля 2009 года, К
ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПАРОДОНТАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Cтоимость курса - 4800 грн. 
При оплате  до 10.02.09 - 4000 грн

По всем организационным 
вопросам просим Вас 

обращаться в представительство 
ICD в Украине по телефонам  

8(044)232-77-09, 8(093)029-86-60
E-mail: icd-ukraine@ukr.net

www.fridzon.com

Доктор Михаил Соломонов

6-7 апреля 2009 года

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
КАЖДОДНЕВНОЙ ЭНДОДОНТИИ
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УКРМЕД дентал, м.Київ, вул.Довженка 18, 
тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60, 

Регіональне представництво: 
м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна-74, офіс 213, 

тел: (056) 785-15-31, факс: (056) 785-14-83

Фізіодиспенсер 
SURGIC XT Зроблено в Японії 

для професіоналів

ЦІНА 4600 $

МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ 
     С НИМИ РАССТАТЬСЯ!

СО ВСЕМИ!

много таких флешек!

интересные истории,
за:классные фотки,

полезные советы.

У нас было

раздача подарков 
 каждый месяц!

Первую флешку забрала
Юля Молчанова из Харькова
за душевный рассказ (стр. 23),
который прислала 
на e-mail: podarok@navistom.com.ua

NaviStom

4 GB

РЕСТАВРАЦИЯ

ЭНДОДОНТИЯ

ОРТОПЕДИЯ

ОРТОДОНТИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

АССИСТЕНТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

МЕНЕДЖМЕНТ В СТОМАТОЛОГИИ

Учебный Центр 
«МедиаДент-Украина»

Неизменная актуальность 
тем и  высокий уровень на-
ших преподавателей помо-
жет Вам повысить уровень 
Вашего профессионального 
мастерства.

ООО Учебный центр

«МедиаДент-Украина»

ул. Резницкая 6, офис 1

г. Киев 01011

тел.: +38 (067) 235-94-70

факс: +38 (044) 288-63-52

e-mail: mediadent@ukr.net

www.mediadent.com.ua    

Предлагаем к вашему 
вниманию следующие на-
правления курсов:
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Крым-Медмаркет, 
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 
                                      24-85-61, 24-85-62 

Подсветку на скалер Амдент ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
В ПОДАРОК, при покупке стоматологической 

установки Дипломат ДЕ170 с креслом Дипломат 
и ультразвуковым скалером, 

с 1 февраля 2009 года.

АКЦИЯ! 

Образовательные программы:

• эндодонтия
• пародонтология
• ортодонтия
• эстетика керамических   
  реставраций
• планирование  
  имплантологического лечения,    
  ортопедия.

Доктор  Парицки Анна

21-22 февраля 2009 года

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПАРОДОНТАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Cтоимость курса - 4800 грн. 
При оплате  до 10.02.09 - 4000 грн

По всем организационным 
вопросам просим Вас 

обращаться в представительство 
ICD в Украине по телефонам  

8(044)232-77-09, 8(093)029-86-60
E-mail: icd-ukraine@ukr.net

www.fridzon.com

Доктор Михаил Соломонов

6-7 апреля 2009 года

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
КАЖДОДНЕВНОЙ ЭНДОДОНТИИ

CURASEPT 905, 912, 920

по 900 мл
СКИДКА -40%

Средства для полоскания 
полости рта на основе 
раствора хлоргексидина 
биглюконата считается 
золотым стандартом 
химического контроля 
зубного налета.

цена: 120 грн.

АКЦИЯ

ТОВ «Ком-Денталь», тел/факс (044) 501-71-17, 8 (067) 700-76-67
e-mail: info@comdental.com.ua, www.curaprox.ru

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

785$

580$

Стоматологические установки 
Chiromega (Словакия) 

от 4700 €

970 $

Выгодный КРЕдИТ 
за 1 дЕнь! 

налИчИЕ  обоРудоВанИя 
на сКладЕ! 

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Eurocompress 
(Италия)
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Образовательные программы:

• эндодонтия
• пародонтология
• ортодонтия
• эстетика керамических   
  реставраций
• планирование  
  имплантологического лечения,    
  ортопедия.

Доктор  Парицки Анна

21-22 февраля 2009 года

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПАРОДОНТАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Cтоимость курса - 4800 грн. 
При оплате  до 10.02.09 - 4000 грн

По всем организационным 
вопросам просим Вас 

обращаться в представительство 
ICD в Украине по телефонам  

8(044)232-77-09, 8(093)029-86-60
E-mail: icd-ukraine@ukr.net

www.fridzon.com

Доктор Михаил Соломонов

6-7 апреля 2009 года

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
КАЖДОДНЕВНОЙ ЭНДОДОНТИИ

Скалеры и фотополимеризационные лампы 
Woodpecker, Китай

1. Длина волны: 
420 nm - 480 nm 

2. Мощность:
1100 мВт/см2

3.Таймер  на  5, 10, 15 
и 20 секунд

4. Мягкий старт

цена:

290$

На www.NaviStom.net 
собрано описание стоматоло-
гических материалов и обо-
рудования. Есть там также 
информация о товарах для зу-
ботехнических лабораторий. 

В каждом разделе есть 
подразделы, в которых можно 
найти практически все, начиная 
от литейных установок и печей,  
заканчивая  всевозможными 
восками, гипсами, борами  и 
кистями. 

Заходите, читайте, 
комментируйте.

www.NaviStom.net
производителей 326
поставщиков 152

Подписка на рассылку 
новостей www.NaviStom.net

Подписавшись на рас-
сылку новостей, каждую 
пятницу Вы будете получать 
письмо по электронной почте. 
Рассылка включает актуальные 
вакансии для стоматологов и 
зубных техников, информация 
по последним обновлениям в 
каталоге, последние обсужде-
ния форума, и, конечно, что-
нибудь весёлое… В общем, все 
самое полезное и интересное.  

Подписку можно офор-
мить на сайте.

P.S. Не забывайте от-
правлять подтверждение при 
регистрации:)

С 20.02.2007 по 22.01.2008 :
Посетителей: 151 547
Просмотров страниц: 586 938
Установлено стартовой: 3 727

Крым-Медмаркет, 
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 
                                      24-85-61, 24-85-62 

Монитор с креплением на поворотной стойке 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК, при оформлении 

покупки стоматологической установки Дипломат 
ДЕ100 с креслом Дипломат, 

с 1 февраля 2009 года.

АКЦИЯ! 

AB MANUFACTURING
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www.medmarket.kh.ua

тел./факс: (057) 343-67-05, 343-24-95, 
e-mail: itl1804@online.kharkov.ua 

(оптова торгівля)

Магазин «На Гуданова»: 
тел./факс: (057) 714-31-19, 714-31-27 
(роздрібна торгівля) 
e-mail:nagudanova@mail.ru

МедМаркет
ексклюзивний представник ат «стома» та пп «латус» в україні

ОптОва та рОздрібна тОргівля прОдукцією прОвідних вітчизняних  і 
закОрдОнних вирОбників: «владМива», «казанский Миз», 

«спОфа – дентал», ат «стОМа»,  «Latus» та інших. вирОбництвО 
«спрей -зМазка» для усіх видів турбінних і Механічних накОнечників. 

пОвний спектр тОварів для стОМатОлОгії.
дОступні ціни, гнучка систеМа знижОк.

«Спрей-змазка» призначена для догляду 

за всіма видами турбінних і механічних 

наконечників, пневматичних моторів і 

спеціальних інструментів.

Образовательные программы:

• эндодонтия
• пародонтология
• ортодонтия
• эстетика керамических   
  реставраций
• планирование  
  имплантологического лечения,    
  ортопедия.

Доктор  Парицки Анна

21-22 февраля 2009 года

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПАРОДОНТАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Cтоимость курса - 4800 грн. 
При оплате  до 10.02.09 - 4000 грн

По всем организационным 
вопросам просим Вас 

обращаться в представительство 
ICD в Украине по телефонам  

8(044)232-77-09, 8(093)029-86-60
E-mail: icd-ukraine@ukr.net

www.fridzon.com

Доктор Михаил Соломонов

6-7 апреля 2009 года

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
КАЖДОДНЕВНОЙ ЭНДОДОНТИИ

УКРМЕД дентал, м.Київ, вул.Довженка 18, 
тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60, 

Регіональне представництво: 
м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна-74, офіс 213, 

тел: (056) 785-15-31, факс: (056) 785-14-83

* На обладнання, що є в наявності на складі

Ціни 
знижено 
до 20%*

тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
е-mail:dentland@optima.com.ua,  
www.dentland.com.uaTerra exclusive
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...а ведь оно случается тогда, когда 

совсем ничего не ждешь...Было обычное 

декабрьское утро . Голова резервировала 

место для предстоящей новой информации, 

а обручальное кольцо  на правой руке  

пророчило еще один монотонный рабочий 

день в столичной командировке. И вдруг я 

увидела ЕГО ....он неспешно вырисовался 

из толпы серых малознакомых  людей и 

приветливо кивающих партнеров....и О! 

Чудо! словно заметив мой направленный 

взгляд, слегка меняя направление движения, 

приблизился к стенду Регард!!!

Абсолютно непринужденно, как будто так 

должно было быть, завязался разговор.. 

Мы болтали о погоде, о банальном “как 

дела”, нашли несколько общих тем и 

знакомых. Алексей с Наташей из-за столика 

в кафе махнули мне ручкой и, деликатно 

улыбнувшись, сделали вид, что не замечают 

распирающие меня эмоции и чувства..... 

Но, что поделаешь и Ему и мне нужно было 

заняться работой и ОН, подмигнув и пожелав 

хорошего рабочего ;)  удалился...    

Тепленькое нежное чувство зародившейся 

дружбы  не покидало меня весь день!!! 

мучало одно -я забыла спросить как ЕГО 

зовут ...а моё имя ОН как ни странно 

знал;)..Ночь прошла беспокойно я все 

время ловила себя на мысли, что снова жду 

встречи.Отгоняла сомнения - а вдруг он 

больше не придет!;(..

Утро ....ожидание...и вот ОН !!! Всего 

второй день знакомы, а я узнавала его по 

походке, его черты  выдергивала сквозь 

колонны и расстояние!!! Как приличная 

девушка, слегка отвернувшись, подглядывая 

краем глаз, как он приближается, 

попыталась сделать вид, что удивлена 

ЕГО появлению!!! но румянец и блеск в 

глазах заметили все окружающие и ОН в том 

числе !!! несмотря на тяжелый вчерашний 

день (фуршет и интенсивную работу) ОН 

отвесил  пару лестных  комплиментов, 

посочувствовал и пожаловался на своё 

аналогичное состояние...потом любезно  

сгонял за соком  для меня и пивом для 

моих сотрудников в ближайший ресторанчик 

и, сославшись на работу ..занялся ей ....

Как жаль, что время – хозяин жизни и, 

когда тебе необходимо буквально еще пару 

мнгновений...звонит мобильный телефон:(

я тоже работала... периодически мне 

слышался ЕГО голос, виделась ЕГО широкая 

улыбка....

Третий день прошел в сердечных муках! 

Как можно так привязаться за 2 дня к 

абсолютно чужому.....ой!  что же я такое 

говорю! МИЛОМУ! ДОБРОМУ! ЛАПУЛЕЧКЕ!!!! Я 

так скучаю по тебе ФАНЕЧКА!!!

и сейчас я всегда тепло и нежно 

вспоминаю о нашем знакомстве, надеюсь, что 

мы ещё обязательно встретимся, я услышу 

твой скрипучий голосок и ласково почешу за 

бархатными ушками....

С наилучшими пожеланиями и 

меркантильным интересом к флехе на 4 ГБ 

Юлия Молчанова;)))

“Чудо”Первый выезд в свет журнала NaviStom

Правила
законного

отъема флешек у 
редакции на стр. 12

24 www.NaviStom.net
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Первый выезд в свет журнала NaviStom
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АНТАС, 
02225 г. Киев, 
ул. Бальзака, 6, секция Б
тел.: 8 (044) 501-62-90 
                          501-62-91 
www.antas.com.ua

ИННОВАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕСС-КЕРАМИКИ

Компания Whip Mix 
(США) анонсировала 

новый, технологически 
инновационный продукт 
– автоматический 
пескоструйный аппарат для 
распаковки опок пресс-
керамики Xcavator. Впервые 
в мире предлагается 
устройство, которое 
позволяет провести очистку 
прессованной керамики 
от формовочной массы в 
автоматическом режиме. 
Основным преимуществом 
данного аппарата называют 
значительную экономию 
времени – за счет того, 
что горячую опоку можно 
ставить в пескоструйный 
аппарат, экономится до 1 
часа времени. Презентация 
системы Xcavator состоится 
в ходе выставки IDS 2009 в 
Кельне.

Terra exclusive

Доставка боров по Киеву

тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
е-mail:dentland@optima.com.ua,  

Офіційний імпортер фірми Heraeus в Україні ТзОВ «Інфолаб»

79008 м. Львів вул. Староєврейська 22

тел. +380 32 236 72 42, факс +380 32 236 72 43

www.infolab.lviv.ua, e-mail:roman.barabach@i.ua

Прецизійна формувальна 
маса для техніки 
коронок і мостів 
► для роботи зі сплавами 
неблагородних металів
► фосфатна, без вмісту 
графіту
► придатна як для 
програмованого, так і для 
швидкого прогрівання
► температура попереднього 
прогрівання ливарної форми 
850-950°С 
► чудова текучість
► гарантована гладкість 
поверхонь 

MOLDAVEST    EXACT
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АНТАС, 
02225 г. Киев, 
ул. Бальзака, 6, секция Б
тел.: 8 (044) 501-62-90 
                          501-62-91 
www.antas.com.ua

АВСТРАЛИЯ 

ПРИХОДИТ В 

УКРАИНУ

Компания Delta D&E 
Corp., австралийский 

производитель 
термопластических 
материалов Kern 
объявляет о старте 
продаж на украинском 
рынке. Материал Kern 
предназначен для 
изготовления бюгелей, 
частичных и полных 
съемных протезов, 
временных конструкций, 
кап и ортодонтических 
аппаратов и обладает рядом 
выдающихся характеристик. 
В частности Kern предлагает 
увеличенную прочность и в 
тоже время эластичность, 
улучшенную полируемость 
и великолепную эстетику. 
Компания Delta D&E Corp 
(Австралия) приглашает 
посетить демонстрацию 
материала Kern на выставке 
“МЭДВИН: Экспо-Стомат”, 
которая пройдет в Киеве с 
24 по 27 февраля.

79008 м. Львів вул. Староєврейська 22
тел. +380 32 236 72 42, факс +380 32 236 72 43
www.infolab.lviv.ua   roman.barabach@i.ua

Офіційний імпортер фірми 
Heraeus в Україні 
ТзОВ «Інфолаб»

Z-System

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

8 (050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

8(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.uawww.remis.com.ua

кількість систем обмежена

Спеціальна пропозиція  23000 €  20000€

1 планка - 22 грн.

Гипс - медицинский, Г-5, Г-10, доставка по Киеву - бесплатно.
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«Пошук персоналу»
Медсестра, асистент стоматолога, в стоматологічну 
клініку  (11 років роботи) м. Києва в р-ні з/д вокзала. 
Тел. (044) 331-8363, 8 (067) 445-2343 
В’ячеслав Максимович 

Стоматологічна компанія запрошує на роботу торгових 
представників в м. Хмельницький, м. Луцьк, м. Івано-
Франківськ,  м. Ужгород,  м. Рівне. 
Гарантуємо високу заробітну плату. 
Тел.: 8 (0352) 43-40-75, 8 (067) 968-31-38. 
Резюме відправляти за адресою: info@dentaldepo.com

Стоматологічна клініка в м. Мена запрошує на роботу 
лікаря-стоматолога з досвідом роботи , на гарних умо-
вах. Тел.: 8 (04644) 2-12-10, 8 (067) 460-87-45

Потрібен менеджер фірмі «Дентстал» 
Тел. 8 (096) 565-83-42 e-mail: dentstal@ukr.net

Стоматологічній клініці на Печерську терміново 
потрібен лікар-стоматолог з досвідом роботи та 
асистент. 
Тел. 8 (044) 490-87-18, 
факс: 8 (044) 285-06-63, е-mail:doctor@list.ru

На постійне місце роботи потрібні лікарі-стоматологи. 
Досвід роботи, категорія. 
Головний лікар - перша або вища категорія
Тел. 8 (044) 575-88-81, 8 (095) 491-50-09, 
8 (095) 012-64-82

Приватній стоматологічній клініці (Лівий берег) потрібні 
лікар-стоматолог з досвідом роботи та санітарка
Тел. 8 (044) 572-55-12, 8 (093) 689-05-95, 
8 (067) 234-46-10

Стоматологічна клініка в центрі Києва запрошує на 
вигідних умовах кваліфікованого лікаря-стоматолога-
терапевта. 
Тел. 8 (050) 809-00-99, 8 (050) 915-50-04

Потрібні стоматологи в Нафтоюганськ, Тюменська об-
ласть, заробітна плата від 2000 у.о.
Моб. +7 (890) 447-12-382, +7 (922) 418-49-79, 
8-10-7 (3462) 342-013

В стоматологічну клініку в найкращому районі м. Києва 
потрібен лікар-стоматолог-терапевт
Тел.: 8 (044) 531-98-90, 531-98-91

Фірмі «Дентстал» потрібен майстер з настроювання та 
підключення установок 
Тел. 8 (096) 565-83-42

В клініку «Сучасна стоматологія» потрібні: 
лікар-стоматолог на загальний прийом, З/П – висока; 
зубні техніки – металокераміка, знімне протезування 
(для талановитих можливе навчання). 
Адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 2, ст.м. Дарниця. 
Тел.: 8 (044) 501-80-04, 296-08-91

Фірмі в м. Києві на постійну роботу потрібен менеджер 
з продажу стоматологічних матеріалів 
Тел. 8 (067) 679-28-43

Фірмі потрібен менеджер роздрібної торгівлі 
стоматологічними матеріалами в м. Києві (торгова 
марка – Costa)  
Тел.: 8 (044) 331-50-36, 234-17-53

В стоматологічну клініку на постійну роботу терміново 
потрібен асистент лікаря-стоматолога з досвідом ро-
боти. Перевага надається киянам. 
Тел. 8 (044) 362-34-49

«Сервіс»

«Обладнання б/в»
Продам б/в стоматологічні установки Castellini, Kavo, 
Ritter, Eurodent, OMS, Ergostar в чудовому стані, а також 
крісла пацієнта та стільці лікаря, компресори.
www.stomatservice.ho.ua
Тел.: 8 (067) 811-28-00, 8 (067) 526-37-37

Продаються стоматологічні установки європейських 
виробників, б/в (в чудовому стані або після повної 
реставрації) фірм Chirana (Chiradent, Praktik, Ergostar), 
OMS, Anthos, Castellini, Emda, Ritter, Sirona, Kavo. 
Доставка та монтаж у межах України. 
Супутнє обладнання. Низькі ціни. 
Tел. 8 (050) 504-45-67, 8 (050) 939-98-29 
e-mail: denvito@meta.ua 

Продам термодезінфектор Steelko. У відмінному стані. 
3000 євро. Тел. 8 (066) 715-98-38, м. Київ

Продам ливарну індукційну стоматологічну установ-
ку з повітряним охолодженням в гарному робочому 
стані. Ціна 4000$. тел. (044) 331-8363, 8 (067) 445-2343   
В’ячеслав Максимович 

Продам: автоклав стоматологічний ГК-20; столик 
лікаря; настільний ультрафіолетовий опромінювач; 
терапевтичну ультразвукову установку; інвалідну коля-
ску; сухожарову шафу ГП-80, б/в. Недорого
Тел.: 8 (067) 837-40-56, (0432) 68-06-68, 57-12-93

Продам тример MT-Plast з алмазним диском 
(Німеччина), Ray Fоster з алмазним диском (США), 
піскоструменевий апарат BASIC QUATTRO, DENTAL 
FARM (Італія), муфель Jelrus (США), гриндер DEMCO 
230 V (США), піндекс Top Spin (Німеччина), піндекс ви-
робництва Китай. Тел. 8 (093) 62-92-961 Руслан

Продам акрил «Futur acryl 2000» (Schutz-Dental, 
Німеччина), рожевого кольору, 
пром. упаковка, 12 кг 
Тел. 8 (039) 200-18-72

Продам фізіодиспенсер W&H. Без наконечника. 
Тел. 8 (066) 715-98-38, м. Київ

Продам б/в стоматологічну установку Dentsan Class 
2000; рентген MAX-70; проявник Durr Dental XR 04; 
крісло пацієнта Dentsan; турбіну. Недорого. Можливий 
торг. Тел. 8 (097) 152-82-82, 8 (097) 827-50-02

Продам б/в обладнання: установки Siemens M1, 
Siemens E3, Diplomat Lux, Diplomat Economy, Ergostar 
92S, масло-спрей Dent Oil, соду до содоструйки EMS. 
Безтiньовi свiтильники виробництва Euronda: Lux6 
6-трубний 1620*680*110 19200 lumen, 
Lux2 2-трубний 1620*360*110 6400 lumen 
Тел.: 8 (03142) 45-223, 8 (050) 665-45-00
e-mail: vitaldent@mail.ru              Skype vitaldent3 

Продам портативну стоматологічну установку з ком-
пресором в гарному стані (950 грн.) та стоматологічні 
матеріали
Тел.: 8 (044) 544-86-94, 8 (050) 591-18-16, 
8 (050) 626-62-08

Продається: піч для спікання кераміки «Аверон» 
ЕВП008СБ, 1500 у.о.; панорамний рентген-апарат 
PLANMECA PROLINE XC (виробництво - Фінляндія, 
жовтень 2006 року), 10000 євро; дві стоматологічні 
установки CAVO Unic (виробництво – Бразилія, 2006 
рік), по 3000 у.о. кожна. Тел.: 8 (0432) 56-01-96, 
8 (067) 780-20-63 Сергій Іванович 

Продам б/в стоматустановку Chirana “Charm” та 
“Sympatic» в робочому стані, недорого. 
Тел. 8 (067) 209-46-13

Продається стоматологічна установка Ritter Dialogue 
б/в в робочому стані. 
Тел. 8 (067) 256-20-13

Продам ливарну установку Ducatron-3, б/в, вакуумний 
міксер Renfert, муфельні печі Ugin-30 та піч виробницт-
ва м. Львів. Все в гарному стані. 
Тел. 8 (050) 531-87-22 Ігор, м. Дніпропетровськ

Продається б/в стоматологічна установка Gnatus, 2005 
р., компресор Durr, 2005 р., все в гарному стані. 
Тел. 8 (044) 575-53-52

У зв’язку з закриттям стоматкабінету недорого про-
дам: установку Gnatus GLF найвищої комплектації з 
нижньою подачею, вбудований скалер, компресор Jun 
Air 2000, 100 л, 2008 р. випуску Тел. 8 (067) 238-98-95

Клініка в Києві у зв’язку з заміною обладнання продає 
стоматологічні установки Fona A1 (Siеmens Foshan Ки-
тай) 2006 р.в., в гарному стані, 2 шт. 
Tел. 8 (044) 450-86-78 ,8 (050) 616-99-52 

Сервісне обслуговування стоматологічних клінік, ремонт 
стоматологічного обладнання (установки, рентгенапарати, 
наконечники та ін.). 
15-річний досвід роботи. 
УКРМЕД дентал. Тел: (044) 458-31-56 

Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів 
виробництва фірми «W&H» (Австрія).
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: (044) 285-70-74, 8 (050) 410-76-98 «МАСТЕР-ДЕНТ»

«Обладнання, інструменти, матеріали»

оголошення оголошення

Продається обладнання для виготовлення ГНУЧКИХ 
НЕЙЛОНОВИХ ПРОТЕЗІВ. МАЙСТЕР-КЛАСИ з вироб-
ництва нейлонових протезів та металокераміки. Продаж 
картриджів з нейлоном-90 грн. Тел. 8 (044) 592-87-02

Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Робоча частина різна. 
Алмазна крихта: дуже дрібна, 
дрібна, середня, груба, дуже груба. 
8 (044) 572-98-18,  
8 (050) 312-86-81  
www.ukrstom.narod.ru
Бори алмазні Diatex, Білорусь. Ро-
боча частина різна. Алмазна крих-
та: дуже дрібна, дрібна, середня, 
груба, дуже груба. 
8 (044) 572-98-18, 
8 (050) 312-86-81 
 www.ukrstom.narod.ru

Продам стоматологічну установку 
Chiradent Praktik, Mediprogress. 
Ціна 4998 Євро. 
Тел. 8 (044) 531-98-90, 531-98-91

Компресор Thomson, США.  Mалошумний, безмасля-
ний. Тиск до 12 атмосфер. Гумові ніжки. Ресивер 8 л. 
Тел. 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14, 
8 (067) 440-20-67

Лабораторний мікромотор ULTIMATE 500 SBT. 
Ціна: 1650 $. УКРМЕД ДЕНТАЛ, м.Київ, 
тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60
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«Ділові контакти»
Здається в оренду стоматологічна клініка (можлива 
здача стоматологічного кабінета (одне робоче місце)), 
м. Луганськ (центр). Тел. 8 (099) 244-46-99

Стоматологічна компанія запрошує на роботу торгових 
представників в м. Хмельницький, м. Луцьк, м. Івано-
Франківськ,  м. Ужгород,  м. Рівне. Гарантуємо високу 
заробітну плату. 
Тел.: 8 (0352) 43-40-75, 8 (067) 968-31-38. 
Резюме відправляти за адресою: info@dentaldepo.com

Виготовляємо НЕЙЛОНОВІ ПРОТЕЗИ та ІНЖЕКЦІЇ 
(пресування нейлоном) найвищої якості, 
МЕТАЛОКЕРАМІКУ: Ultrapaline-99 грн., Ducera 
Kiss-149 грн. БЕЗМЕТАЛОВА КЕРАМІКА-749 грн., 
ВІНІР-390 грн. Доставка кур’єром по Києву та по-
штою по Україні! Тел. 8 (044) 592-87-02

Продам стоматкабінет на одне крісло в Голосіївскому 
районі Києва. Ліцензія на терапевтичну і ортопедичну 
стоматологію, доступна орендна платня, всі дозвільні 
документи, нове обладнання. Ціна 18 000 у.о.  
Тел. 8 (067) 239-46-67.

Послуги ливарної лабораторії (м. Київ, ст.м. Осокорки)
Тел. 8 (098) 443-58-29 Роман

Доставка борів по Києву
Тел. 8 (067) 244-35-42, 8 (063) 604-03-09 Юрій

Зуботехнічна лабораторія CAD CAM пропонує виготов-
лення каркасів із цирконію та алюмінію: 
- за восковими композиціями;
- в системі комп’ютерного моделювання Inlab 3D з на-
ступним дистанційним фрезеруванням і передачею 
даних через Інтернет. 
Тел. +38 (050) 199-94-49, +38 (061) 222-4-333  

Створення Клініки Вашої Мрії від проекту до за-
пуску в експлуатацію. Роботи виконуємо якісно, 
швидко, надаємо дизайнера. Підберемо оптималь-
ну комплектацію обладнання для кожного клієнта. 
Технічний супровід поставленого обладнання. 
Тел.: 8 (044) 223-44-98, 8 (067) 498-37-15
www.eddental.h.com.ua

Візьмемо в оренду клініку або кабінет в м. Києві (місце, 
зміна в клініці, що працює, не цікавить)
Тел. 8 (044) 362-34-49

Здається в оренду стоматологічне крісло (кабінет після 
ремонту, нове обладнання). Своя лабораторія, рентген-
кабінет, хірургія. Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4
Тел. 8 (067) 958-08-05

Здам в оренду стоматологічний кабінет, Солом’янський 
р-н, м. Київ. Тел. 8 (050) 313-31-73

Здається в оренду у центрі м. Львова укомплектований 
стоматологічний кабінет на повний робочий день (умо-
ви обговорюються). 
Тел. 8 (067) 709-89-30

Зубний технік пропонує співробітництво лікарям-
стоматологам. Усі види протезування: бюгельне, 
незнімне, знімне, м/к, нейлонові протези, імплантати. 
Територіально - Лівий берег, м. Бровари
Тел.: 8 (098) 955-54-23, 8 (068) 122-58-32

Кераміка «DUCERA KISS» 150 грн. 
Виготовимо якісно, вчасно. 
Пробна робота - безкоштовно, з доставкою. 
Тел. 8 (096) 202-55-07

Здам в оренду стоматологічний кабінет, р-н м. Мінська
тел. +38 (044) 58-130-58, +38 (067) 94-00-916

Здам в оренду стоматологічний кабінет в м. Києві, біля 
метро Печерська. 
Тел. 8 (067) 209-46-13

Зуботехнічна лабораторія MT Technology (15 років 
досвіду протезування) запрошує до співпраці 
стоматологічні клініки та лікарів-ортопедів. 
Тел. 8 (044) 223-57-80 м. Київ

Продається діюча стоматологічна клініка. Площа 60 
кв.м. 2 повністю обладнаних робочих місця. Ліцензія – 
«ортопедія», «терапія» на 5 років. Ціна договірна. 
Тел.: 8 (044) 253-30-36, 466-89-79, 8 (067) 466-89-79 
e-mail: zap0410@zeos.net

«Попит»
Куплю керамічну масу  НПС (Classic) дентин, опакер, 
інтенсив. тел. 8 (097) 344-10-51

Терміново візьму в оренду стоматологічний кабінет або 
клініку. Тел. 8 (044) 362-34-49

ВСЕ В САЙТ: www.panmed.ua

оголошення
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