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61068 г.Харьков, ул. Семиградская, 12-А, 
тел./факс: (057) 703-23-42,

703-23-25,738-09-53, 
e-mail: regard@rambler.ru,
 www.regard.com.ua

► Многообразие комплектаций
► Цветовая гамма
► Гарантия
► Сервис
► Качество

Филиал: 
г.Одесса, ул.Успенская, 47, 
тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Мировой лидер 
по производству 

стоматологических 
материалов!

Эксклюзивный представитель в Украине

China

Austra l iaПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Купили в «Регарде» 
и Вы в авангарде!

АКЦИЯ!



PEOPLE HAVE PRIORITY

ПРОДУКЦИЯ “W&H” -  ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СТОЛЕТНЕГО АВСТРИЙСКОГО ОПЫТА

Серия турбинных наконечников 
без оптики с фиксированным 
соединением на шланг

Серия угловых и прямых 
наконечников без оптики и спрея

Оборудование и принадлежности для технического обслуживания 
стоматологических наконечников всех типов – аппарат для автоматической 
чистки и смазки наконечников и сервисное масло

Серия турбинных наконечников 
с обычной и  LED-оптикой под 
быстросъёмные соединения Roto Quick

Серия угловых и прямых наконечников 
с внутренним охлаждением, с оптикой 
или без неё 

Серия воздушных скалеров 
без оптики с фиксированным 
соединением на шланг

Серия воздушных моторов с внешним 
или внутренним спреем,  с оптикой 
или без неё

Прямые и угловые наконечники для 
хирургии и имплантологии

Эксклюзивный представитель компании “W&H Dentalwerk” (Австрия) в Украине фирма “МАСТЕР-ДЕНТ”
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литера “А”
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31 
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua
Региональные представители:
“ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС” г. Харьков, тел.: (067) 575-47-40
“ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ”, г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
“ДЕНТАЛ ДЕПО”, г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74
“СТОМАТКОМПЛЕКТ”, г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72
“ДИПЛАНТ”, г. Одесса, тел.: (067) 753-28-20
“МЕДТАЙМ КРЫМ”, г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
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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: 20.08.2009р.

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.

індекс передплати 37476
www.NaviStom.net

ООО «Дентстал» 
       тел.: +38 096 310-90-94,                          
                 +38 044 585-87-89,

 dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

HK-3EW-45

750 у.е.

Dentstal 
AL-398HB

Dentstal 
KD-828

2800 у.е.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литера “А”
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31 
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua
Региональные представители:
“ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС” г. Харьков, тел.: (067) 575-47-40
“ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ”, г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
“ДЕНТАЛ ДЕПО”, г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74
“СТОМАТКОМПЛЕКТ”, г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72
“ДИПЛАНТ”, г. Одесса, тел.: (067) 753-28-20
“МЕДТАЙМ КРЫМ”, г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30 м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 

тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: kogan2@dentalmedmarket.kiev.ua
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Оригинальные японские инструменты NSK
Кожаная обивка кресла

Итальянские светильники компании G.COMM

OPTIMAISA
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CERCON
новый уровень технологической культуры

Зуботехническая лаборатория «Аванто»
(Лицензия Министерства Здравоохранения Украины 

серия АБ 203085 от 20.07.2005г)
Предлагает:

Это принципиально новый уровень протезирования на основе технологии 
CAD/CAM, включающий компьютерное моделирование CAD и 
автоматизированное производство CAM

Надежность, прочность, долгосрочные гарантии для пациента.
Хорошая переносимость, биосовместимость, исключает аллергию, 
естественная адаптация к десне.
Высокий эстетический результат обеспечивает безметалловый каркас белого 
цвета или цвета слоновой кости и специальная керамика CERCON CERAM KISS
Показания к применению – в боковой и фронтальной областях:  
коронки, мосты большой протяженности с максимальной анатомической 
длиной 47 мм с двумя промежуточными звеньями между опорными зубами, 
мосты с вкладками, первичные телескопические коронки.
Фиксация конструкций на обычные цементы.

Преимущества безметалловой керамической системы, 
изготовленной из оксида циркония

Представленная система CERCON на 
основе CAD/CAM технологии позволяет:
► добиться абсолютной точности изго-
товления каркаса;
► обеспечить максимальную стабиль-
ность при максимальном размере кар-
каса да 8 коронок;
► сокращает рутинные технологиче-
ские этапы;
► обеспечивает быстрый «чистый» 
процесс изготовления керамики;

■ Самые короткие сроки 
изготовления каркасов и коронок
■ Самые низкие цены
■ Служба доставки в любую точку 
Украины

г. Киев, ул. Старонаводницкая, 13 
тел.: (044) 451-40-60,  

(044) 451-40-61 (многоканальные)
e-mail: avantoplus@avanto.com.ua, 

www.avanto.com.ua

Зуботехническая лаборатория
АВАНТО

Даниэль Рондони (Италия) – член Итальян-
ской ассоциации стоматологической  эстетической 
керамики. Преподаватель специализированных 
курсов по непрямым эстетическим композитным  
реставрациям в Центре последипломного образо-
вания SICED в Брешии.. Автор  многочисленых ста-
тей об эстетических непрямых техниках и времен-
ных конструкциях в стоматологических журналах 
Европы и США. Автор книги “Техники мультистра-
тификации при работе с керамикой”.

Эстетический результат не дол-
жен зависеть от  материала, напротив, 
выбор материала должен быть след-
ствием анализа его возможностей  для 
точного и простого восстановления  по-
верхности зуба, качества полировки и 
долговечности реставрации.

Конечный результат  является ба-
лансом цвета и корректного воспроиз-
ведения зубной морфологии.

Выбор материала, различия в эсте-
тике и физических свойствах.

Стоимость участия:
При регистрации до 10.09.09 -  1250 грн

При регистрации после 10.09.09 – 1500 грн
Для студентов и интернов – скидка 40%

Количество мест ограничено!

Совместный  теоретически-практический  
семинар Даниэля Рондони (Италия)  
для  стоматологов  и  зубных  техников.

Учебный центр «Лигея» ,совместно с 
компанией «Micerium»,  в рамках цикла 

мастер- классов  «Эстетика от А до Я» 
приглашает  Вас  посетить

Детальную информацию Вы можете 
получить: www.Ligeya.com.ua

Регистрация по тел:
8(032)244-41-02,

8(067)335-74-01,8(093)5000-550

Гармония в эстетических 
реставрациях: цвет и морфология. 
Оптимальный выбор материала.

11 октября 2009 
г. киев

Фирма “Крым-Медмаркет”,  
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49

тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 
24-85-62, (050) 393-63-22.

www.kmm.com.ua

Особенности:
/ Многоцелевые перчатки с превосходной защитой!
/ С натуральным латексом!
/ Дополнительная защита!
/ Комфорт и мягкость Ваших рук!
/ Улучшенные тактильные ощущения, контроль 
удержания предметов!

Серия SAFETOUCH:
- латексные опудренные
- неопудренные текстурированные
- текстурированные розового цвета
- текстурированные латексные 
с ланолином и витаминов Е
- нитриловые текстурированные 

ПРИ ПОКУПКЕ 8-МИ УПАКОВОК 
ПЕРЧАТОК СЕРИИ «SAFETOUCH» 

2 УПАКОВКИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК !!!
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Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 5500/2006

Офіційний представник Aesculap B.Braun Chifa в Україні

Aesculap B.Braun Chifa

Поможем найти нужного 
сотрудника для вашей клиники!

Подбор специалистов разного профиля:
► ДОКТОРА;
► МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ, АССИСТЕНТЫ;
► АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАБОТНИКИ;
► СПЕЦИАЛИСТЫ СФЕРЫ ПРОДАЖ.

А у Вас кто занимается 
подбором персонала:

- врач-стоматолог?
- администратор клиники?
- директор?

Ваше время стоит 

дороже!

Контактная информация:
e-mail: HR-Dent@i.ua

tel.: 8(096)927-70-70
8(067)234-58-51

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

24-85-62, (050) 393-63-22.
www.kmm.com.ua

Условия акции: 
1. Обмену подлежат турбины производства KAVO, NSK, SIRONA, 

CHIRANA-MEDICAL (и аналоги, кроме турбин производства СНГ, Китай).
2. Турбины без света меняются на «Black Pearl Eco»(без подсветки), турбины со 

светом на «Bora L»(с подсветкой).
3. Старые турбины должны быть комплектны (т.е. с ротором и пр.)

МЕНЯЕМ ВАШИ СТАРЫЕ ТУРБИНЫ
НА НАШИ НОВЫЕ ПР-ВА 
«BIEN AIR»(Швейцария) 

СО СКИДКОЙ -30% 

с 1.08.2009г.

8 (050) 451-50-17
8 (056) 378-46-01   

ICQ:417078179

www.klinika.in.ua

Не хватает средств на 
квалифицированный персонал?

Мы поможем решить эту проблему….
Предлагаем сотрудника, 

которому не нужно платить 
зарплату!

Компьютерная программа 
«Клиника 2004» заменит 

10 человек в организации 
документооборота клиники!

Сезонная акция! 
Только до 

30 сентября, 
cкидка 15% 

на покупку программы.
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Україна, м. Львів, 
  тел.: +38 (032) 240-24-07, 

           +38 (050) 370-93-30
e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua www.profident-plus.lviv.ua

Ексклюзивний представник в Україні:

Leica M 300
Операційний стереомікроскоп.
Система Leica M300 має 5 рівнів збільшення. 
Освітлення операційного поля, яке подається 
через оптоволоконний світловод. 
Корпус мікроскопа з 5-ти ступеневим збільшенням 
(5 рівнів 6,4x / 10x / 16x / 25x / 40x).
Бінокуляр з фіксованим кутом нахилу 45 град., 
окуляри 10Х, що настроюються, гумові кільця 
(колір білий).
Об’єктив з інтегрованим точним ручним фокусом 
(f = 200 mm 250 mm, 300 mm, 400 mm).
Мобільна система для підлоги (колір чорний), 
механічне гальмо руху.
Блок з джерелом світла.
Джерело світла: 
Photonics CLS 150 MR. 
Лампа: 150 W/21 V.
Пристрій автоматичного вмикання джерела світла.
Оптоволоконний кабель, мережевий кабель 5 м.
Інструкція з експлуатації - українською мовою.

Операційний стереомікроскоп.
Збільшення - перемикач на 5 рівнів, ручний;

Діапазон збільшення - 1,5х - 40,0хх 
з окулярами 10х;

Діаметр об’єктиву – 60 мм;
Поле зору - 33 мм – 132 мм;

 - Освітлення - інтегроване, коаксіальне, 
галогенове  12 В / 50;

 - Освітлення робочого поля - 
регулюється,мінімальний

    розмір плями 10 мм;
 - Об’єктиви - фіксовані фокусні відстані

    від 100 мм до 400 мм;
Точне фокусування  за довжиною фокусу 250 мм, 

275 мм та 300 мм;
Інтегрована відеокамера Video-System Leica 2 

дозволяє зробити трансмісію зображення на 
монітор  в реальному часі з реальними кольорами 

(що цікаво для учбових цілей) та подальше 
документування всього процесу за допомогою 

компютера, чи відеомагнітофону.

Leica   M 400 Е

ціна:

від 8900 €

ціна:

від 23000 €

ОПТИЧНІ СИСТЕМИ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

Скалеры стоматологические

Установки стоматологические

Уважаемые коллеги! 
Воспользуйтесь новой услугой нашего сайта – “ТЕНДЕР”:

Мы передадим запрос поставщикам и производителям  
стоматологической продукции Украины. 

Надеемся, Вы оперативно получите самые выгодные 
предложения.

ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЕМУЮ ГРУППУ ТОВАРОВ
(поставте “галочку” в квадратик рядом с названием) 

Контактное
лицо

Email

Телефон

Комментарий

НАЖМИТЕ КНОПКУ 

Добавить тендер

www. .net

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ 
(достаточно указать телефон или Email)
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DMD (врач-стоматолог) – шко-
ла стоматологии, Тель-Авивский 
университет 1994. 

Endodontist (Дипломирован-
ный специалист по эндодонтии)  
Кафедра эндодонтии стоматоло-
гического факультета Еврейского 
Иерусалимского университета 
Хадасса 2002. 

Лектор и клинический инструк-
тор кафедры эндодонтии стомато-
логического факультета (Москва). 

Консультант по по разработ-
кам в области эндодонтии компа-
нии NRG(Израиль). 

Член международной ред-
коллегии журнала «Клиническая 
Эндодонтия» (Россия).

С 2008 Экзаменатор Эндо-
донтического Консилиума Изра-
ильского Научного Стоматологи-
ческого Общества.
Программа семинара:
1.  Обзор никель-титановых инструментов.
2. Обзор эндонаконечников.
3. Эндомоторы-подробный разбор 
нового поколения.
4. Методы тепловой конденсации.
5. Невитальное отбеливание.

По всем организационным 
вопросам обращаться 

по телефонам  8(044)232-77-09, 
8(093)029-86-60

E-mail: brovera@mail.ru

Доктор Михаил Соломонов

26-27 октября 2009 года, киев

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В 
ЭНДОДОНТИИ

Сначала была идея...

www.dentland.com.ua

2 - 5 сентября, 46-ая международная специализированная выставка 

МЭДВИН: Стоматология

ВНИМАНИЕ: на территории стенда ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ курить, распивать спиртные напитки – штраф 5 грн,
произносить слово “КРИЗИС” – ШТРАФ 10 ЕВРО (ведёться постояннное подслушивание и подсматривание).

Стенд № E4

ВСЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

ІНДЕКС ПЕРЕДПЛАТИ НА 2010 РІК

37476
в усіх поштових відділеннях України
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для клінік і кабінетів

Пневматична

фіксація столика

лікаря

ЦІНА 
550 У.О.*

ЦІНА 
830 У.О.*

ЦІНА          У.О.*3200АКЦІЯ!

ЦІНА 
650 У.О.*

АКЦІЯ!

3500

* 1 у.о. = 1 USD у гривнях по поточному курсу

Нижня  подача  інструментів  

легко  модернізується  

на  верхню  (і навпаки)

ТОВ «КОМПАНІЯ «БІОМЕД» 
04116 м. Київ, 

вул. Ванди Василевської,  24, 
тел. (044) 483-93-36, 
483-69-62, 239-25-40

www.biomed.ua
ПП «АНКОН» 99029 м. Севастополь, вул. Миколи Музики, 96, 

тел. (0692) 44-10-22, (050) 959-92-93 

XP 330

XP 333

Інтраоральна камера 
CMR-01A

- Пам'ять на 8 знимків
- Працює на будь-якому 

моніторі без ПК

- 65 л/хв.
- Ресивер 25 л,

- 65 л/хв. 
- Ресивер 25 л.

XP500

ЦІНА 
1100 У.О.*

- 130л/хв.
- Ресивер 45 л.

YJ130

YJ60

Новий світильник

Удосконалене крісло

ЦІНА 
3100 У.О.*

Ексклюзивний представник в Україні
ТОВ «КАСКАД ДЕНТ», 03179 Київ, вул. Ірпінська, 78-А

тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua

www.kaskad-dent.com.ua

Призначення:
Біоактивний матеріал, що 

застосовується для відновлення  кісткової тканини та попере-
дження гнійних ускладнень. 
Застосовується в хірургічній  стоматології, імплантології, 
ендодонтії, пародонтології і щелепно-лицьовій і пластичній 
хірургії.
Склад: Гідроксиапатит, коллаген та антимікробний засіб 
(антибіотик, антисептик).
Форма випуску:   
Гранули №1; 2; 3; 5; 10; 15; 20 (номер упаковки відповідає 
об’єму дефекту, що заповнюється).
Пластини №1; 1,5; 2; 3; 5; 6 (розміром 2*3 см різної товщини).
Гель (шприц-контейнер) об’ємом1 мл та 2 мл.

КоллапАн

• Промивання каналів верхівки кореня.
• Проведення ретельної, турбулентної ірригації.
• Розміри: 0,3 х 25 жовтий; 0,5 х 25 оранжевий. Закритий 
заокруглений кінчик. Великий боковий отвір. Можливість згинання 
голки (максимальний кут – 90 град).
• Голка зменшує пошкодження тканин гострим кінчиком, можливість 
проведення ін’єкції без знеболювання, можливість перфорації тканин 
струменем рідини під високим тиском. Упаковка: 100 шт.

ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ.

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
ПП "ВІКТОРІЯМЕДСЕРВІС", м. Рівне, вул. Дубенська, 46А

тел.: 8 (0362) 63-19-51, 8 (050) 561-09-96, 
e-mail: medserv@nm.ru

формуємо ділерську мережу

СУПЕР 
ЦІНА
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ASPI-JET 6 (7)
автономная мобильная 
аспирационная система

вакуумная помпа 
с центрифужным 
сепаратором

Одно-, двух, трёх и многоцилиндровые компрессоры с осушителем и без него

вакуумная помпа с 
сепаратором

аспирационная система

TURBO-SMART 
ver. A (B)

TURBO-JET

БЕЗМАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

MONO-JET 
α-β-γ

Эксклюзивный представитель компании “W&H Dentalwerk” (Австрия) в Украине фирма “МАСТЕР-ДЕНТ”
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литера “А”
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31 
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua
Региональные представители:
“ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС” г. Харьков, тел.: (067) 575-47-40
“ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ”, г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
“ДЕНТАЛ ДЕПО”, г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74
“СТОМАТКОМПЛЕКТ”, г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72
“ДИПЛАНТ”, г. Одесса, тел.: (067) 753-28-20
“МЕДТАЙМ КРЫМ”, г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ 

З ГОДА 
ГАРАНТИИ* 

*При покупке любого компрессора в период 
с 01.09 по 01.10.2009 г. 

AdheSE One – это самопротравливающий светоотверждае-
мый адгезив "все в одном" для прямых реставраций (ком-
позитов, компомеров). Уникальная форма выпуска VivaPen 
позволяет наносить адгезив прямо в полости рта пациента, 
экономит время и метериал. 
За счет особой формы 
VivaPen-канюли с ки-
сточкой обеспечи- вается 
легкий доступ к любой 
полости.

простое и быстрое 
прямое нанесение

максимально возможная 
экономия материала

удобство использования благодаря 
кнопочному механизму

точная 
дозировка

www.remis.com.ua

Speed-Cem – самотвердеющий, самоадгезив-
ный стоматологический композитный цемент с 
дополнительной возможностью фотополимери-
зации для фиксаций непрямых реставраций, из-
готовленных из цельной керамики, композита, 
металлокерамики и металла.

Не требуются дополнительные 
дентиновые адгезивы

Не требует дополнительных ин-
струментов

Экономия времени за счет пря-
мого нанесения фиксирующего 
материала на реставрацию при 
помощи двойного щприца со 
смесительными насадкам.

Легкое удаление излишков ма-
териала благодаря специально-
му составу Easy Clean-Up

отсутствие усадки

низкая растворимость

высокая прочность на изгиб

экономичен в использовании

высокая рентгеноконтрастность

скорость и простота применения

три цвета разной степени прозрачности!

Empress Direct
Светоотверждаемый наногибридный композит 
IPS Empress Direct основан на самых послед-
них композитных технологиях и был разрабо-
тан в сотрудничестве с учеными, экспертами 
в стоматологии и специалистами по цвету. 
Благодаря живым цветам и полупрозрачно-
сти, естественный и эстетический результат 
достигается во всех случаях.

Пломбирование передних зубов (классы III. 
IV). Пломбирование боковых зубов (классы I и 
II). Пломбы в пришеечной области (классы V, 
например, при кариесе пришеечной области, 
эрозии корней, клиновидных дефектах). 
Корректировка положения и формы зубов 
(например, закрытие диастемы, закрытие 
межзубных треугольников, продление режущего 
края). Изготовление виниров прямым методом.

Показания:

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (многоканальний)

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

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

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



Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

580$

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

785$

300 $

гарантия 
2 года

Ledex  WL 70

Фотополимеризационная 
лампа

Варианты цвета:

880 $

2950 $

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Eurocompress 
(Италия)

Выгодный КРЕдИТ 
за 1 дЕнь! 

налИчИЕ  обоРудоВанИя 
на сКладЕ! 

440 $

Скалер UDS-L
Интраоральная камера 

MD 751D

1200 $ Україна, м. Львів, 
  тел.: +38 (032) 240-24-07, 

           +38 (050) 370-93-30
e-mail: sale@profident-plus.lviv.uawww.profident-plus.lviv.ua

комп ютеризована система для 
місцевої анестезії.

The Wand
Тепер ін'єкції стали 

практично безболісними!
The Wand являє 
собою просту та 
зручну альтерна-
тиву традиційному 
місцевому знечу-
ленню та має багато 
переваг перед зви-
чайним шприцом.

Цей прилад є єдиною у світі контрольованою комп'ютером системою для проведення різного виду місцевого 
знечулення, яка застосовує технологію динамічного виміру тиску введення анестетика DPS (Dynamic Pressure 
Sensing Technology™), та надає можливість лікареві легко і точно визначити особливості тканин при відповідному 
розміщенні голки, і базується на вимірі опору тканини, яке відбувається у потрібний момент (тканинна сумісність, 
внутрішньотканинний тиск) і є важливим та вирішальним аспектом під час проведення анестезії та дає можливість 
раціонального використання анестетика. Вимірювання тиску в тканині з різною густиною відноситься до фізичних 
сумісностей різних тканин під час проведення анестезії. Має функцію аспірації.

Система складається з двох компонентів – електронно-
го блоку з мікропроцесором Wand та стерильного разового 
венфлона з голкою.

Ергономічний наконечник, подібний за формою до 
кулькової ручки, дозволяє лікареві проводити делікатне 
проникнення у слизову оболонку, а також прицезійно скеро-
вувати голку. Це дає можливість отримати точне розміщення 
вістря, безболісне проникнення голки в тканини і введення 
анестетика та провести ефективне знечулення. Психологічна 
користь з використання венфлону The Wand полягає у 

тому, що кінцівка 
сама по собі не 
нагадує шприца і не 
є настільки “страш-
ною” для пацієнта. 
Якщо тривогу і страх 
пацієнта вдасться 
зменшити, а зросте 
його впевненість, тоді 
увесь процес буде по-
зитивно сприйнятий 
як пацієнтом, так і ко-
ристувачем приладу.

З огляду на 
значне зниження 

тиску у порівнянні із застосуванням шприців типу Jet 
(Citojet, Periojet, Lignojet,itp) отримуються хороші ре-
зультати знеболення без ризику пошкодження системи 
зв'язок та кровоносних судин через підвищений тиск.

Оптимальна величина 
тиску у приладі The WAND 
становить 165-265 psi 
(фунт/дюйм квадратний) 
в порівнянні зі шприца-
ми типу Jet-1200 psi. При 
застосуванні шприців з 
таким тиском виникає 
ефект розривання крово-
носних судин.

Для проведення анестезії приладом Wand plus засто-
совуються стандартні карпули 1,8 з анестетиком, голки та 
венфлони, виготовлені фірмою Milestone Scientific або реко-
мендованими нею виробниками.

При введенні голки у м'які тканини, стандартний зріз 
вістря голки спричиняє відхилення від обраного напрямку. 
Це відбувається згідно законів фізики. Вище наведені ар-
гументи базуються на найновіших наукових дослідженнях. 
Наукові дослідження показали, що голка (0,4 мм х 30 мм) 
у самій тканині сходить з потрібного напряму на 5 мм. У 
такому разі важко говорити про точність виконаної ін'єкції 
(нижньо-луночковий нерв). Як наслідок, отримуємо знебо-
лення навколишніх ділянок і наприклад під' язикового нерва, 
тоді як пульпу потрібного нам зуба не вдається знечулити. У 
приладі The WAND використано специфічну будову кінцівки 
(форма кулькової ручки) для того, щоб проводячи обертання 
голки під час її введення унеможливити процес її відхилення 
від напрямку по відношенню до цільового пункту.

Контроль подачі анестетика 
за допомогою комп'ютера, а 

не пальцем лікаря, забезпечує 
оптимальну точність та комфорт 

пацієнта при проведенні анестезії.



ЧФ "Денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. Л.Свободы, 34, к.148
Оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 

Магазин, ул. Бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18

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
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua

«Дентал депо»
г. Тернополь, ул. Шашкевича, 3
тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74

«Диплант»
г. Одесса, ул. Академика Королёва, 69, кв. 21
тел.: (048) 746-70-36, (067) 753-28-20

«Дентальный инженерный сервис»
г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2

тел.: (057) 757-55-65, (067) 575-47-40

«Дентал депо Запорожье»
г. Запорожье, ул. Южноукраинская, д. 19, кв. 22
тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88

«Медтайм Крым»
г. Симферополь, б-р Ленина, 15, кв. 1
тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНЦЕРНА «COLTENE/WHALEDENT AG» (ШВЕЙЦАРИЯ) В УКРАИНЕ:

Региональные представители Мастер Дент:

68 €

92 €







VALPLAST - КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ!
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► КОМФОРТ 
► НЕИНВАЗИВНОСТЬ 

► ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
► ДОСТУПНОСТЬ
► НАДЕЖНОСТЬ 

► ЭСТЕТИКА 
► ПРОСТОТА В ИЗГОТОВЛЕНИИ 

► ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

www.remis.com.ua

Последние годы многие изготовители 
пытаются скопировать технологию 

valplast и предлагают похожие 
системы для изготовления гибких 

протезов. привлекает более дешевая 
цена, но неизбежно наступает 

разочарование.

НАША ГАРАНТИЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОЧНАЯ, КАК НАШ МАТЕРИАЛ!
ТОЛЬКО VALPLAST ДАЕТ ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ

НА МАТЕРИАЛ ОТ ТРЕЩИН И ПОЛОМОК

*Гарантия действительна при соблюдении технологии изготовления изделия по назначению.

К каждой капсуле материала, приобретенной 
у официального дилера, прилагается ориги-
нальный сертификат, содержащий уникаль-
ный серийный номер. Cертификат выдается 
пациенту вместе с протезом и, после про-
стой регистрации на сайте www.valplast.com 
в силу вступает пожизненная гарантия на 
материал от трещин и поломок.*

ЗАЩИТИТ СЕРТИФИКАТ!

МАТЕРИАЛ VALPLAST УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ
В БОЛЕЕ, ЧЕМ 90 СТРАНАХ МИРА!

При покупке системы VALPLAST
Вы получаете:

- бесплатный курс обучения!
- сертификат лаборатории!

- специальные цены на расходные материалы!
капсулы с материалом «Small» - 7,70 USD

«Medium» - 10,00 USD
«Large» - 13,60 USD

4950,00 USD

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (многоканальний)

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

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

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



ІНДЕКС ПЕРЕДПЛАТИ НА 2010 РІК

37476
в усіх поштових відділеннях України

“e.max 
ДИСИЛИКАТ ЛИТИЯ 
- самая НАДЕЖНАЯ и 
ПРОВЕРЕННАЯ 
СИСТЕМА керамики на 
сегодняшний день”*

1000 N *2

350 N *1

IPS e.max 
Дисиликат 
лития

Коронки из 
облицованного 
оксида 
циркония

И ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ
 
прочность дисиликатлитиевых стеклокерамических 
коронок выше,  чем у облицованных коронок из 
оксида циркония. Следовательно, дисиликатлитиевая 
керамика - оптимальный выбор для изготовления 
одиночных коронок: прочно, эстетично, экономично. 
Попробуйте сами!

* Исследование долговечности и усталости материала  при 
жевательных нагрузках

Petra C Guess, Ricardo Zavanelli, Nelson Silva and Van P Thompson, 
Нью-Йоркский Университет, март 2009

1 90 % поломок при 100 000 циклах
2 ни одной поломки при 1 млн. циклов

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (многоканальний)

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

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

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

www.remis.com.ua
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г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (многоканальний)

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

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

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

www.remis.com.ua

INDURET-COMPACT

FÜR DENTALE EXZELLENZ

Качество проверенное временем 
                                     и профессионалами.

155 лет 
опыта на рынке!

Благородные сплавы 
кобальт-хромовые 
и никель содержащие 
металлы

CEHANEM Classic – кобольт-хромовый сплав
упаковка 500 гр. - 90,00 Euro

Индукционная литейная установка для преци-
зионного литья благородных и неблагородных 
сплавов под давлением в вакууме(возможно в 
аргоновой среде). Абсолютно точный контроль 
температуры плавления, легкая в управлении, 
компактная,мощность 3,6 кВт, давление аргона 
min 3,5 бар, давление воздуха 3,5 бар, давление 
воды min 2 бар, корпус из нержавеющей стали, 
t 1600 *, выс/шир/глуб - 400/345/600 мм, вес 38.

Цена: 11100,00 Еuro

CEHANEM N – никель-содержащий сплав
упаковка 500 гр. - 80,00 Euro

Компания АНТАС приглашает посетить 
презентацию керамической массы ZEO 
QUICK (ЗЕО КВИК), которая состоится 
3-го сентября 2009 года с 12.00 до 14.00 
в конференц-зале выставки МЭДВИН: 
Стоматология (КиевЭкспоПлаза,  Киев, 
ул. Салютная, 2б). Презентацию про-
водят Masahiro Nagai, вице-президент 
компании   Yamakin (Япония) и Yuji 
Fujito, техник-демонстратор, техниче-
ский консультант и сотрудник техниче-
ского департамента академического 
центра Yamakin (Япония).

Вход на семинар свободный. Среди 
посетителей семинара будут разыгра-
ны пробные наборы керамики ZEO 
QUICK.

ZEO QUICK – это первая керамическая 
масса, которая обеспечивает гаранти-
рованные результаты по стабильности 
цвета. Используя ZEO QUICK, зубной 
техник решает проблему соответствия 
цвета коронки расцветке Vita*, всегда 
получая стабильный результат. 

В то же время при работе с ZEO QUICK 
используется упрощенная схема нане-
сения, значительно сокращается время 
на изготовление металлокерамических 
реставраций. 

Более того, в керамике ZEO QUICK ре-
ализовано решение еще одной пробле-
мы – создание эстетичной реставрации 
при недостатке толщины (при щадящей 
препаровке зубов). Для таких случаев 
разработан специальный тип дентина, 
совмещающий в себе достаточную 
опаковость, необходимую для маски-
ровки опака, с высокой глубиной цвета, 
необходимой для достижения приемле-
мых эстетических результатов.

* Торговая марка Vita является собственно-
стью ее владельцев.

Официальный дистрибютор 

керамических масс ZEO:

Компания АНТАС: 

(044) 501-62-90, 501-62-91

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Печи для обжига и прессования 
керамики

Пиндекс-машины

Уважаемые коллеги! 
Воспользуйтесь новой услугой нашего сайта – “ТЕНДЕР”:

Мы передадим запрос поставщикам и производителям  
стоматологической продукции Украины. 

Надеемся, Вы оперативно получите самые выгодные 
предложения.

ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЕМУЮ ГРУППУ ТОВАРОВ
(поставте “галочку” в квадратик рядом с названием) 

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ 
(достаточно указать телефон или Email)

Контактное
лицо

Email

Телефон

Комментарий

НАЖМИТЕ КНОПКУ 

Добавить тендер

www. .net

ПРИ ПОКУПКЕ В ПОДАРОК 
1 КГ ХРОМ-КОБАЛЬТ + 1 КГ НИКЕЛЬ-

КОБАЛЬТ МЕТАЛЛА С.HAFNER!!!!
   + бесплатный курс по работе с 

литейной установкой.
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1 планка - 23 грн.

Гипс технический (80 грн.), медицинский (115 грн.), суперпрочный (125 грн.).

Упаковка 40 кг. Доставка по Киеву - бесплатно.

Компьютерная система 
CEREC 3D

по супер цене!!!

Полный цикл в 
Ваших руках:

►

►

►

цельнокерамические 
короноки и мосты

керамические виниры и 
вкладки

керамические абатменты 
на имплантах

цена:
9 999 €

Встроенный 
3D-сканер

Программа 
3D-реконструкции

Наборы 
VITA ZIRCONIA, 

ALUMINA, 
3D Master

В ПОДАРОК                                  

Тел. 8 (050) 930 03 57



Пошук персоналу

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

Продам реактивний стабілізатор для безпеки рентгено-
логічного обладнання, обладнання технічної лабораторії, 
комп’ютерної техніки, захист від будь-яких змін напруги в 
електромережі. Заміри, встановлення, гарантія при підклю-
ченні. Тел.: 8 (067) 265-99-13, 8 (068) 842-23-00, Олег

Продам б/в стоматустановки: Sirona M1, Anthos , Planmeca.
Недорого. Тел. 8 (067) 271-01-40

Продам б/в наконечник скелера «САТЕЛЕК», 
модуль УЗ-скелера «АМДЕНТ», діатермокоагулятор для 
установки «ДІПЛОМАТ». Недорого, можливий монтаж. 
Тел. 8 (063) 473-87-68

оголошення

44 www.zooble.com.ua – безкоштовний прийом оголошень

Обладнання б/в

1. Бори алмазні «Система», Білорусь. Опт від 100 шт.
2. Колби гумові для гипсу. Опт от 20 шт.
Тел. 8 (061) 233-24-99; т/ф. 233-25-99
Email: vitadent@mail.zp.ua

ТОВ «ЛитХромБулат» пропонує виготовлення протезів 
будь-якої складності
Тел. 8 (044) 503-33-24, 8 (097) 919-52-02 

«Центр медичних послуг» – зуботехнічна лабораторія (м. Київ, 
Дарницький р-н) пропонує послуги з виготовлення зубних 
протезів будь-якої складності (від штамповки до безметало-
вої кераміки, тощо) тел. : 8 (050) 504-81-41, 8 (067) 466-89-25, 
02175 м. Київ, вул.. Ілліча, 16.

Послуги зуботехнічних лабораторій

Обладнання, інструменти, матеріали
Бори алмазні «Система», Білорусь. 

Робоча частина різна. Алмазна крихта: 
дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 

дуже груба. Ціна 2,70 грн, 
тел:8 (044) 572-98-18,   8 (050) 312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Бори алмазні Diatex, Білорусь. Робоча 
частина різна. Алмазна крихта: дуже 
дрібна, дрібна, середня, груба, дуже 

груба.  Ціна 1,90 грн, 8 (044) 572-98-18, 
8 (050) 312-86-81  www.ukrstom.narod.ru

Сервіс

«МАСТЕР-ДЕНТ»

Ремонт стоматологічних наконечників усіх 
типів виробництва фірми W&H (Австрія). 
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: 8 (044) 285-70-74, 8 (050) 380-52-53 

Сервісне обслуговування та ремонт стомато-
логічного обладнання. Авторизований сервіс-
ний центр «Bien Air» по ремонту мікромоторів 

та наконечників усіх типів. 
ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» Тел.: 8 (044) 501-17-02 

Сервісне обслуговування 
стоматологічних клінік, ремонт 
стоматологічного обладнання 
(установки, рентгенапарати, наконечники та ін.). 15-річний 
досвід роботи.  УкрМед дентал.  Тел: 8 (044) 458-31-56

Стоматологічна клініка «Медеко» запрошує до 
співробітництва лікаря-стоматолога загального прийому та 
лікаря-ортодонта.
Досвід роботи 3-5 років. Бажана категорія.
Тел. 8 (044) 259-91-93, E-mail: medeko@ukr.net

Сучасна стоматологічна клініка в м. Біла Церква запрошує на 
постійну роботу лікаря-стоматолога терапевта. 
Тел.. 8 (067) 410-62-29, 8 (0446) 34-90-07

Запрошуємо до співпраці торгових 
представників у містах України.
ТОВ «ЛитХромБулат»
Тел. 8 (044) 503-33-24, 8 (097) 919-52-02

Клініка Вашої Мрії! 
Ліцензована фірма. Всі роботи «під ключ». Проект, всі узгод-
ження, підбір обладнання, запуск в експлуатацію. Стислі 
терміни. Сервісна підтримка. Тел.8(044)223-44-98, 
(050)312-36-60, (098)109-11-33. www.meddental.com.ua

Куплю б/в панорамний рентгенапарат.
Тел.: 8 (067) 575-49-46, 8 (067) 709-81-44Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів. 

Авторизований сервісний центр «Bien Air». 
Тел. 8 (063) 473-87-68

Ділові контакти

Попит

Продаж, оренда клінік і кабінетів

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

Продам стоматкабінет на два крісла у Солом’янському 
районі  м. Києва. Ліцензія на терапевтичну і ортопедичну 
стоматологію. Доступна орендна плата, всі дозвільні до-
кументи, необхідне обладнання. Ціна 16 000 у.о. 
Тел. 8 (096) 759-07-79, факс 8 (044) 332-06-26

Многодетная семья врачей-стоматологов срочно 
нуждается в материальной поддержке для длительного 

и дорогостоящего лечения шестилетнего сына, 
находящегося в Онкогематологии города Симферополя 

с диагнозом «ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ».

Безналичный расчет:
Получатель: Приватбанк

Наименование банка: Приватбанк
Р/С 29244825509100

МФО 305299
ОКПО 14360570

Для зачисления на карту:
№ 4627085820529507

Репях Елене Ильиничне
Тел. 8050-496-49-65

Благотворительная помощь на лечение.

Наличными в кассу:
Счет № 4627085820529507

Приватбанк
Репях Елене Ильиничне

Тел. 8050-496-49-65



Представляем
A-dec 300

Эффективный НОВЫЙ продукт для стоматологии

A-dec 300™. Еще один прекрасный выбор от лидера в области 
решений для стоматологического оборудования. Стильная и 
компактная, A-dec 300 представляет собой полную систему, 
которую можно применять в небольших помещениях и при 
наличии умеренного бюджета. Кроме преимуществ прочной 
конструкции, чрезвычайного удобства доступа и минимальных 
требований к техобслуживанию, система A-dec 300 также 
подкреплена технической поддержкой и обслуживанием 
компании A-dec, высокое качество которых стало легендарным. 
Именно то решение, которое вам необходимо.

ООО КАСКАД ДЕНТ, 
г. Киев, 03179, ул. Ирпенская, 78-а
тел./факс: 8 (044) 501-17-02, 8 (044) 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua
www. kaskad-dent.com.ua

Надішліть текст оголошення та копію платіжного доручення банківського переказу:
► Поштою: 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
                       «Навігатор стоматології»
► Факсом: +38 (044) 573-97-73
► Е-mail (відскановані заявку та платіжне доручення): 2009@navistom.com.ua

Банківські реквізити:
ПП «Навігатор стоматології», ЄДРПОУ 35426716, р/р 26002028830041 

в КМФ АКБ «Укрсоцбанк» у м. Києві, МФО 322012
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

*Останній термін прийому оголошень до 5 числа поточного місяця
Оголошення публікується після отримання коштів на рахунок. 
Відповідальність за зміст рекламного оголошення несе замовник.

ЗАЯВКА НА ПУБЛІКАЦІЮ ОГОЛОШЕННЯ 
В ЖУРНАЛІ NaviStom

Кількість виходів оголошення: 

Замовник (ПІБ або назва підприємства):

Рубрика (вказувати обов’язково):

□ обладнання, інструменти, матеріали 

□ послуги зуботехнічних лабораторій

□ продаж клінік і кабінетів

□ оренда клінік і кабінетів

□ ділові контакти

по 200,00 грн./один вихід

□ обладнання б/в

□ пошук роботи

□ пошук персоналу

□ попит

□ сервіс

по 100,00 грн./один вихід

Текст оголошення (до 200 знаків з пробілами, розбірливо):

ТЕЛ.:   +38 (               )

E-MAIL: WWW.
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