




Якість без компромісів

Безпровідний радіовізіограф всього за 6000 євро!

Сканер VistaScan Mini Plus дозволяє обробляти усі інтраоральні 
формати знімків, зберігаючи найвищу якість зображення.  
Завдяки компактному дизайну цей сканер зручно 
використовувати поряд із кріслом.  
Ретельно розроблений підхід до роботи забезпечує виключно 
просте управління.  
VistaScan Mini Plus легко підключається до комп'ютера через 
USB або мережевий кабель. 
Детальну інформацію можна отримати на сайті www.duerr.de

вул. За Рудкою, 33, м. Тернопіль, Україна, 46003, Тел.: +380 352 43 41 38
За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»,
вул. За Рудкою, 33, Тернопіль, 46003, тел.: (0352) 43 47 38, 43 38 07, 43 41 38,
факс: (0352) 43 04 03, e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

+380 352 43 47 38, факс +380 352 43 04 03, e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ
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АПАРАТИ ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ
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АПАРАТИ ДЛЯ МІКРОАБРАЗИВНОГО ПРЕПАРУВАННЯ
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РЕНТГЕНАПАРАТИ ДЕНТАЛЬНІ
РЕНТГЕНАПАРАТИ ПАНОРАМНІ
ДЕНТАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТОМОГРАФИ
РАДІОВІЗІОГРАФИ
РЕНТГЕНІВСЬКІ ДЕНТАЛЬНІ ПЛІВКИ ТА ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕНТГЕНКАБІНЕТІВ
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КАМЕРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СТЕРИЛЬНИХ ВИРОБІВ
АВТОКЛАВИ
ОЧИЩУВАЧІ УЛЬТРАЗВУКОВІ. АКВАДИСТИЛЯТОРИ. АПАРАТИ ДЛЯ ПАКУАВАННЯ
ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
СУХОЖАРОВІ ШАФИ 
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НАКОНЕЧНИКИ ТУРБІННІ СТОМАТОЛОГІЧНІ
НАКОНЕЧНИКИ МІКРОМОТОРНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ
МІКРОМОТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ
ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ОКЛЮЗІЇ
НАГРУДНИКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ
МЕДИЧНИЙ ОДЯГ
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ОДНОРАЗОВІ 
РАБЕРДАМИ

96 ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

102 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ
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БІНОКУЛЯРНІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ
МІКРОСКОПИ ОПЕРАЦІЙНІ

102 ОПТИКА СТОМАТОЛОГІЧНА
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ДЗЕРКАЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЗЕРКАЛА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
РУЧКИ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ
ДЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОГРАФУВАННЯ

108 ДЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГІЧНІ
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АПАРАТИ ДЛЯ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
МАТРИЧНІ СИСТЕМИ. КЛИНИ 
АМАЛЬГАМАТОРИ
ПРИЛАДИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ КОМПОЗИТІВ

116 ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ
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ПРИКРАСИ ДЛЯ ЗУБІВ
АДГЕЗИВНІ СИСТЕМИ. 
ГЕЛІ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕНТИНУ
ШТИФТИ ВНУТРІШНЬОКАНАЛЬНІ
КОМПОЗИТИ ПОДВІЙНОГО ОТВЕРДІННЯ
МАТЕРІАЛИ ПРОКЛАДОЧНІ ЛІКУВАЛЬНІ
СКЛОІОНОМЕРНІ ЦЕМЕНТИ
ЗАСОБИ ДЛЯ РЕТРАКЦІЇ ЯСЕН
КОМПОЗИТИ СВІТЛОВОГО ОТВЕРДІННЯ
КОМПОЗИТИ ХІМІЧНОГО ОТВЕРДІННЯ
ГЕРМЕТИКИ ФІСУР
ПАСТИ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ І ПОЛІРУВАННЯ

120 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ
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АПЕКСЛОКАТОРИ
ЕНДОМОТОРИ
АПАРАТИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
АПАРАТИ ДЛЯ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ
ІНСТРУМЕНТИ ЕНДОДОНТИЧНІ
ДЕПОФЕРЕЗ
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕПОФЕРЕЗУ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПУЛЬПИ
ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ. ГЕМОСТАТИКИ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЛОМБУВАННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ
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СИСТЕМИ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ІМПЛАНТОЛОГІЧНИХ ШАБЛОНІВ
ГЕМОСТАТИКИ ХІРУРГІЧНІ 
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ. МЕМБРАНИ 
ШОВНІ МАТЕРІАЛИ

160 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
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БРЕКЕТ-СИСТЕМИ

ГВИНТИ РОЗШИРЮВАЛЬНІ ОРТОДОНТИЧНІ

КОМПОЗИТИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ БРЕКЕТІВ

СИСТЕМИ ОРТОДОНТИЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ

191 ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ ОРТОДОНТИЧНІ
188 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГІЇ
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ
МЕБЛІ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНИХ
ХІРУРГІЧНІ АСПІРАТОРИ
ФІЗІОДИСПЕНСЕРИ
ХІРУРГІЧНІ НАКОНЕЧНИКИ ТА МІКРОМОТОРИ

156 ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЇ

113
114

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ. ГЕЛІ

РОЗЧИНИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

113 ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ

11 0
113

БОРИ ТА ДИСКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ДИСКИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ

110 ІНСТРУМЕНТИ РОТАЦІЙНІ



KODAK 2200
Уникальный высококачественный 
рентгеновский аппарат
• Режим изменения напряжения 60–70 кВ и силы тока 4–7 мА
• 10 уровней чувствительности для пленки и датчика
• Встроенная система самодиагностики 

и контроля безопасности 
• Переключение режимов для работы с пленкой 

и радиовизиографом
• Встроенный счетчик произведенных снимков
• Цифровой дистанционный пульт управления

KODAK 2200 

KODAK 2100
Новый высококачественный рентгеновский аппарат
• 10 уровней чувствительности для пленки и датчика
• Специальный режим понижения радиации на 90% 

при работе с радиовизиографом
• Встроенная система самодиагностики 

и контроля безопасности 
• Переключение режимов для работы с пленкой 

и радиовизиографом
• Встроенный счетчик произведенных снимков
• Индикация дозы облучения, полученной пациентом 

во время экспозиции

Рентгенаппараты с высокочастотным генератором 300 кГц 
и лучевой нагрузкой на 30% ниже, чем у других моделей. 
Не имеют аналогов по радиационной безопасности и удобству в работе.

KODAK 2100 
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ВАКУУМНІ ЗМІШУВАЧІ
ВІБРОСТОЛИ
АПАРАТИ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІПСУ
ПІНДЕКС-МАШИНИ
АПАРАТИ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ МОДЕЛЕЙ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ВОСКОМ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ.
МУФЕЛЬНІ ПЕЧІ
ЛИВАРНІ УСТАНОВКИ. ТИГЛІ
АПАРАТИ ПІСКОСТРУМИННІ
ВИТЯЖНІ ПРИСТРОЇ
АПАРАТИ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ. ШЛІФМОТОРИ. БОКСИ
МІКРОМОТОРИ ЗУБОТЕХНІЧНІ
АПАРАТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЛІРУВАННЯ
АПАРАТИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ
АПАРАТИ ПАРОСТРУМИННІ
АПАРАТИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗНІМНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ
ФОТОПОЛІМЕРИЗАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ
ПЕНЗЛІ. ПАЛІТРИ. СКЛО. АГАТИ. РОЗЧИНИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
ПЕЧІ ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ ТА ПРЕСУВАННЯ КЕРАМІКИ
АРК
СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗМЕТАЛЕВИХ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
АРТИКУЛЯТОРИ

243 ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗУБОТЕХНІЧНІ

274
274
275
281
281
281
284
287
29 1
292
29 4
29 4
???

ЛАКИ КОМПЕНСАЦІЙНІ
ВОСКИ ЗУБОТЕХНІЧНІ
МАСИ ДЛЯ ДУБЛЮВАННЯ. СИЛІКОНИ
ЗАСОБИ ІЗОЛЯЦІЙНІ
ЗАМКОВІ КРІПЛЕННЯ
МАСИ ПАКУВАЛЬНІ, ФОРМУВАЛЬНІ
МЕТАЛИ. СПЛАВИ. ПРИПОЇ
КЕРАМІЧНІ МАСИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗМЕТАЛЕВИХ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ШТУЧНІ ЗУБИ
СИСТЕМИ КОМПОЗИТНИХ РЕСТАВРАЦІЙ
ПЛАСТМАСИ ГАРЯЧОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
ПЛАСТМАСИ ХОЛОДНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

274 МАТЕРІАЛИ ЗУБОТЕХНІЧНІ

222
222
222

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ
ЗАСОБИ ДЛЯ КЛІНІЧНОГО ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ
ЗАСОБИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО КАМЕНЮ

222 ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

223
230
231
235
237
237
238
239

241 
242 
242

ЗУБНІ ПАСТИ
ОПОЛІСКУВАЧІ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ЗУБНІ ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ ЗУБНІ ЩІТКИ ТА ІРИГАТОРИ
ЗУБНІ ЩІТКИ УЛЬТРАЗВУКОВІ
ГЕЛІ ЗУБНІ 
НИТКИ ДЛЯ МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ
ЩІТКИ МАНУАЛЬНІ ДЛЯ ДІТЕЙ 
ЩІТКИ ЕЛЕКТРИЧНІ ДЛЯ ДІТЕЙ 
ЗУБНІ ПАСТИ ДЛЯ ДІТЕЙ

223 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

1 9 8
1 9 8
20 0

20 6
20 6
21 0
21 0

ВІДБИТКОВІ ЛОЖКИ 
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТІ ЗУБА
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ТИМЧАСОВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕМОНТУ КЕРАМІКИ ТА КОМПОЗИТІВ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ
ВІДБИТКОВІ МАТЕРІАЛИ

198 МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

XP333

«БІОМЕД»
Китай

Нижня або верхня подача інструментів.
До 5 інструментів на столику лікаря.
3-х функціональний пістолет лікаря.
Турбінний пневмовихід Midwest (3 шт.).
Столик лікаря на пантографічному плечі з пневмофіксацією.
Світильник 22 00 Люкс.
Негатоскоп.
Стілець лікаря.
Система чистої води.
Столик асистента : мембранний пульт, 3-х функціональний пістолет, пилосос, слюновідсмоктувач.
Керамічна плювальниця.
Слюновідсмоктувач і пилосос (ежекторного типу).
Електромеханічне програмоване крісло.
Мембранний пульт управління на столику лікаря (поворотний).

Базова комплектація:

«БІОМЕД»
Китай

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

XP330

Нижня або верхня подача інструментів.
До 5 інструментів на столику лікаря.
3-х функціональний пістолет лікаря.
Турбінний пневмовихід Midwest (3 шт.).
Столик лікаря на пантографічному плечі з пневмофіксацією.
Світильник 25 000 Люкс.
Негатоскоп.
Стілець лікаря.
Система чистої води.
Столик асистента : мембранний пульт, 3-х функціональний пістолет, пилосос, слиновідсмоктувач.
Керамічна плювальниця.
Слиновідсмоктувач і пилосос (ежекторного типу).

Електромеханічне програмоване крісло.
Мембранний пульт управління на столику лікаря (поворотний).

Базова комплектація:

А-DEC 500

Крісло: Електрогідравлічне, 6 програм; двопозиційний підголівник; відкидні підлокітники; управління за допомогою 
ножної педалі, що програмується, або з пульту на блоці лікаря та з місця асистента; можливість повороту крісла до 90 
°Сусів; крісло не потребує кріплення до підлоги.
Блок лікаря: На 5 позицій: верхня або нижня подача інструментів, трифункціональний пістолет, що може стерилі-
зуватися в автоклаві; 4 пневмовиходи з підсвічуванням (стандарт М4); трей-столик; педаль управління з функцією 
відключення водяного охолодження інструментів; пульт управління кріслом, світильником та інструментами; система 
чистої води; функція «chip-blower». 
Блок асистента: Автоматичний слиновідсмоктувач та пилосос ежекторного або вакуумного типу; тампоноуловлювач; 
поворотний тримач інструментів асистента на три позиції; трифункціональний пістолет, що стерилізується в автоклаві.
Освітлення: Безтіньовий світильник, оптичний абразивостійкий рефлектор, що фільтрує ультрафіолетове та інфра-
червоне випромінювання, лампочка 24 В, 150 Вт, три рівні регулювання освітленості 8000/20000/24000 Люкс. 
Гідроблок: Блок плювальниці монтується до крісла з будь-якого боку; поворотна плювальниця із скловидного фар-
фору з функціями змивання води та наповнення стакана. 
Примітки: Можливість встановлення 6-го інструмента. Можливе підключення електромікромотора з ендофункцією , 
п’єзоелектричного скейлера, світлодіодної лампи, інтраоральної камери.

Базова комплектація:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

А-DEC
США

А-DEC 300

Крісло: Електрогідравлічне, 4 програми, спинка модельноі лінії «thin-line» з опорою для шиї або двопозиційний під-
голівник; двопозиційні підлокітники; управління за допомогою ножної педалі, що програмується, або з пульту на бло-
ці лікаря та з місця асистента.
Блок лікаря: На 5 позицій: верхня або нижня подача інструментів, трифункціональний пістолет, що може стерилі-
зуватися в автоклаві; 3 пневмовиходи з підсвічуванням (стандарт М4); трей-столик; педаль управління з функцією 
відключення водяного охолодження інструментів; пульт управління кріслом, світильником та інструментами; система 
чистої води; функція «chip-blower».
Блок асистента: Автоматичний слиновідсмоктувач та пилосос ежекторного або вакуумного типу; тампоноуловлювач; 
поворотний тримач інструментів асистента на три позиції; трифункціональний пістолет, що стерилізується в автоклаві.
Освітлення: Безтіньовий світильник, оптичний абразивостійкий рефлектор, що фільтрує ультрафіолетове та інфра-
червоне випромінювання, лампочка 24 В, 150 Вт, три рівні регулювання освітленості 8000/20000/24000 Люкс.
Гідроблок: Блок плювальниці напольного типу монтується до крісла з будь-якого боку; знімна плювальниця із скло-
видного фарфору з функціями змивання води та наповнення стакана.
Примітки: Можливе підключення електромікромотора з ендофункцією п’єзоелектричного скейлера, світлодіодної 
лампи, інтраоральної камери.

Базова комплектація:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

А-DEC
США

█ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ
УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

RADIUS/ PERFORMER

Крісло: Електрогідравлічне, 4 програми, двопозиційний підголівник; два м’яких підлокітника; анатомічна спинка, 
адаптована для роботи з лежачим пацієнтом; управління за допомогою ножної педалі, що програмується; безшовна 
оббивка; крісло не потребує кріплення до підлоги.
Блок лікаря: На 5 позицій: нижня/верхня подача інструментів на пантографічному плечі з пневмогальмом, монтуєть-
ся до крісла із під ніг або із-за спини пацієнта; трифункціональний пістолет, що стерилізується в автоклаві; три пнев-
мовиходи на інструменти (стандарт М4); столик лікаря з лотком із неіржавіючої сталі; педаль управління з функцією 
відключення водяного охолодження інструментів; система чистої води; функція «chip-blower».. 
Блок асистента: Автоматичний слиновідсмоктувач та пилосос ежекторного та вакуумного типа; тампоноуловлювач.
Освітлення: Безтіньовий світильник PERFORMER, два рівні регулювання освітленості 8000/11500 Люкс, галогенова лам-
почка 12 В, 55 Вт; оптичний абразивостійкий рефлектор, що фільтрує ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.
Гідроблок: Блок плювальниці монтується на крісло з будь-якого боку; поворотна плювальниця з функціями змивання 
води та наповнення стакана.
Примітки: Можливе встановлення потужнішого світильника, монітора, керамічної плювальниці, 3-функціонального 
пістолета для асистента; підключення електромікромотора, п’єзоелектричного скейлера, світлодіодної лампи, інтра-
ральної камери.

Базова комплектація:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

А-DEC
США

PERFORMER III

Крісло: Електрогідравлічне: 4 програми; двопозиційний підголівник; два м’яких підлокітники; анатомічна спинка, 
адаптована для роботи з лежачим пацієнтом; управління за допомогою ножної педалі, що програмується; безшовна 
оббивка з вініловим чохлом на нижню частину сидіння; крісло не потребує кріплення до підлоги.
Блок лікаря: На 4 позиції: нижня подача інструментів, монтується до крісла із-під ніг або із-за спини пацієнта;
трифункціональний пістолет, що стерилізується в автоклаві;
три пневмовиходи на інструменти (стандарт М4); столик лікаря з лотком з неіржавіючої сталі, для інструментів;
педаль управління з функцією відключення водяного охолодження інструментів; 
система чистої води; функція «chip-blower».
Блок асистента: Автоматичний слиновідсмоктувач та пилосос ежекторного або вакуумного типа; тампоноуловлю-
вач; поворотний тримач інструментів на три позиції.
Освітлення: Безтіньовий світильник, два рівні регулювання освітленості 8000/11500 Люкс, галогенова лампочка 12В, 
55 Вт; оптичний абразивостійкий рефлектор, що фільтрує ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.
Гідроблок: Плювальниця монтується на крісло з будь-якої сторони; поворотна плювальниця з функціями змивання 
води та наповнення стакану.

Базова комплектація:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

А-DEC
США

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

Крісло: Електромеханічне, лівий підлокітник, безшовне, управління кріслом джойстиком на основі крісла з панелі на 
блоці лікаря та блоці асистента, мультиартикуляційний підголівник, блокування руху крісла при наявності перешкод, 
3 програми робочого положення, положення спльовування та повернення в «0» положення, синхронізація руху спин-
ки та ножної частини (за Транделенбургом).
Блок лікаря: Пантографічне плече, що регулюється, з пневмофіксацією; поворотний трей-столик; пульт управління 
кріслом, гідроблоком та світильником; негатоскоп; 3 пневмовиходи Midwest; пістолет «вода-повітря»; регулятори 
подачі спрею.
Гідроблок: Поворотна керамічна чаша, підігрів води на стакан, система чистої води, пристрій скидання конденсату, 
фільтр грубого очищення плювальниці.
Блок асистента: Поворотне плече, пульт управління рухами крісла, управління гідроблоком та освітленням, водяний 
слиновідсмоктувач та ежекторний пилосос з роздільними фільтрами твердих частинок, пістолет «вода-повітря».
Освітлення: 2 ступеня яскравості, безтіньове.

AZIMUT 200, 300, 500
Базове оснащення:

AZIMUT
Китай

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

AJ15

AJAX DENTAL
Китай

1. Світильник з датчиком - 1 шт 
2. Стоматологічне крісло - 1 шт 
з пам’яттю ( 3 програмованих положення), безшовне покриття, рухливий підголівник, систе-
ма безпеки спинки, сидіння, лівий рухливий підлокітник, кругла педаль управління, кріслом, 
джойстик на підставі крісла
3. Столик лікаря (верхня або нижня подача) - 1 шт 
2-х або 4-х канальний пневмовихід (роз’єм Мidwest) - 3 шт, Негатоскоп, 3-функціональний 
пістолет «вода-повітря», модуль управління установкою 
4. Блок плювальниці - 1 шт 
поворотна плювальниці, система чистої води, водонагрівач, фільтр грубого очищення, регу-
лювання тиску повітря, автоматичний водонагрівач 
5. Блок асистента 
ежекторний слиновідсмоктувач, пилосос, 3-функціональний пістолет «вода-повітря» - 1 шт 
6. Стілець лікаря з металевими ніжками - 1

Базова комплектація:

ELI, DUO

Можливість доукомплектування за бажанням клієнта. 

Модуль з турбіною (фіброоптика, швидкознімна муфта, Midwest).
Модуль з мікромотором (фіброоптика).
Модуль з 3-функціональним пістолетом.
Модуль з п’єзоелектричним скейлером.
Штанга під монітор з електропакетом.
Автоматична система стерилізації та дезинфекції.
Система відсмоктування з сепаратором.
Крісло лікаря.

Оснащення:

Примітки: 

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

CASTELLINI
Італія

«KHOROZ DENTAL», м. Львів, вул. Зелена, 208 а, тел./факс: 8 (0322) 98-41-37, 40-45-31, моб.: 8 (067) 679-37-01, e-mail:  info@ukrdent.com

KaVo 1040 Estetica

KaVo Systematica 1060 S

KaVo Atlantica

Sirona M1

Castellini Puma plus

Eurodent Isoplus

Ritter D740

Sirona C2

Antos

Siemens Siroflex Castellini Skema

Всі стоматологічні установки, які раніше експлуатувалися, проходять певний рівень 
передпродажної підготовки. В залежності від їхнього стану ми проводимо як легкий ремонт, так і 

грунтовну реставрацію, замінюючи при необхідності вузли та агрегати, що вийшли з ладу.

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

AJ12

AJAX DENTAL
Китай

1. Світильник без датчика - 1 шт 
2. Стоматологічне крісло - 1 шт 
без пам’яті, безшовне покриття, рухливий підголівник, кругла педаль керування кріслом, джой-
стик на підставі крісла.
3. Столик лікаря (верхня або нижня подача) - 1 шт 
2-х або 4-х канальний пневмовихід (роз’єм Мidwest) - 3 шт, Негатоскоп, 3-функціональний піс-
толет «вода-повітря», модуль управління установкою.
4. Блок плювальниці - 1 шт 
поворотна керамічна чаша плювальниці, система чистої води, водонагрівач, фільтр глибого 
очищення.
5. Блок асистента 
ежекторний слиновідсмоктувач, пилосос, 3-функціональний пістолет «вода-повітря» - 1 шт 
6. Стілець лікаря - 1

Базова комплектація:

РЕМОНТ І СЕРВІС СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ. 

м. Харків, вул. Тринклера, 6, оф. 2
тел. 8 (057) 757-55-65, 
        8 (067) 575-47-40

dentserv@gmail.com, 
dental_service@ukr.net

В наявності оригінальні запчастини до сучасних 
стоматологічних установок, рентгенапаратів тощо. 
Дентальний інженерний сервіс.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

DIPLOMAT DC 350

DIPLOMAT DL 250

DIPLOMAT DC 310\300

DIPLOMAT DL210\270

Стоматологічна установка нового покоління з верхньою подачею на шість інструментів 
задовольнить потреби найвимогливішого стоматолога.  Має вишуканий дизайн, 
сенсорний дисплей управління, автоматизовану поворотну чашу плювальниці і 
нову електроніку, що дозволяє підключити до двох безщіткових мікромоторів, що 
стерилізуються Bien Air MX”.

Cтоматологічна установка з можливістю проведення всіх видів робіт в області 
стоматології. Призначена для найвимогливіших замовників. Електроніка установки 
дозволяє встановити систему дезинфекції відсмоктуючої системи і деконтамінації 
шлангів інструментів і трубок наповнення стакану.

Стоматологічна установка нового покоління з верхньою подачею на п’ять інструментів.  
Має сучасний дизайн, автоматизовану поворотну чашу плювальниці і нову електроніку, що 
дозволяє підключити до двох безщіточних мікромоторів, що стерилізуються Bien Air MX”.

Стоматологічна установка нового покоління. Має сучасний дизайн, автоматизовану 
поворотну чашу плювальниці і нову електроніку, що дозволяє підключити до двох 
безщіткових мікромоторів, що стерилізуються Bien Air MX. Гнізда під наконечники 
мають нову обтікаючу форму, що виключає появи подряпин і потертостей на 
інструментах. Новий навісний блок плювальниці по спеціальному замовленню може 
бути обладнаний електромеханічною системою повороту чаші.

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Minimate (Італія)
- Шланг для турбін з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря на пантографічному плечі і трей-столик
- Електронне регулювання кількості подачі охолоджуючого спрею
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з плавним регулюванням 8000-20000 Люкс
- Плече асистента поворотне з ежекторним слиновідсмоктувачом
- Модуль керування кріслом зі столика лікаря
- Навісний блок плювальниці з автоматичною поворотною знімною чашею
- Педаль і плата для плавного регулювання параметрів м\м, каутера
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Minimate (Італія)
- Шланг для турбин з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря з сенсорним дисплеєм на пантографічному плечі
з пневмогальмом і трей-столик
- Електронне регулювання кількості подачи охлоджуючого спрею
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з плавним регулюванням 8000-20000 Люкс
- Гідроблок CATTANI, слиновідсмоктувач і пилосос на новому столику
асистента з пантографічним плечем і клавіатурою
- Модуль керування кріслом зі столика лікаря
- Навісний блок плювальниці з автоматичною поворотною знімною чашею
- Педаль і плата для плавного регулювання параметрів м\м, каутера
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Minimate (Італія)
- Шланг для турбін з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря з сенсорним дисплеєм на пантографічному плечі
з пневмогальмом і трей-столик
- Електронне регулювання кількості подачи охлоджуючого спрею
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з плавним регулюванням 8000-20000 Люкс
- Гідроблок CATTANI, слиновідсмоктувач і пилосос на новому столику
асистента з пантографічним плечем і клавіатурою
- Модуль керування кріслом зі столика лікаря
- Навісний блок плювальниці з автоматичною поворотною зйомною чашею
- Педаль і плата для плавного регулювання параметрів м\м, каутера
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

Базова комплектація:

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Minimate (Італія)
- Шланг для турбін з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря на пантографічному плечі з пневмогальмом
- Електронне регулювання кількості подачі охолоджуючого спрею
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з режимами яскравості 8000-20000 Люкс
- Гідроблок CATTANI, пилосос і слиновідсмоктувач на поворотному
столику асистента з клавіатурою
- Модуль керування кріслом зі столика лікаря/асистента
- Навісний блок плювальниці із знімною керамічною чашею
- Педаль і плата для плавного регулювання параметрів м\м, каутера
- Нагрівач води
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

Базова комплектація:

Базова комплектація:

Базова комплектація:

СHІRANA-DENTAL
Словаччина

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua
«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

DIPLOMAT DA 130

DIPLOMAT DA 170

DIPLOMAT DA 110A

ДОДАТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ

Стаціонарна стоматологічна установка з підлоговим блоком плювальниці. Нова 
електроніка дозволяє підключити до двох безщіткових мікромоторів, що стерилізуються  
Bien Air MX.

Стаціонарна стоматологічна установка з підлоговим блоком плювальниці. Нова 
електроніка дозволяє підключити до двох безщіткових мікромоторів, що стерилізуються  
Bien Air MX.

Молодша установка в модельному ряді Дипломат з підлоговим блоком плювальниці, 
прекрасно впорається зі своїми завданнями в обмеженому просторі кабінету.

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Miniassistant (Італія) для DA 130
- Шланг для турбін з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря на пантографічному плечі і трей-столик
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з режимами яскравості 8000-20000 Люкс
- Пневмоежекторний слиновідсмоктувач з гніздом для другого інструмента
- Модуль керування кріслом зі столика лікаря
- Стаціонарний блок плювальниці зі знімною чашею
- Педаль і плата для плавного регулювання параметрів м\м, каутера
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Minimate (Італія) для DA 170 
- Шланг для турбін з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря на пантографічному плечі і трей-столик
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з режимами яскравості 8000-20000 Люкс
- Пневмоежекторний слиновідсмоктувач з гніздом для другого інструмента
- Модуль керування кріслом зі столика лікаря
- Стаціонарний блок плювальниці зі знімною чашею
- Педаль і плата для плавного регулювання параметрів м\м, каутера
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

- Пістолет 3Ф «вода-повітря»-спрей Miniassistant (Італія)
- Шланг для турбін з фіброоптикою, 4-канальний (Midwest)
- Шланг для мікромотора “Bien Air”, за вибором MC2 або MC3
- Негатоскоп
- Столик лікаря на пантографічному плечі
- Система чистої води
- Безтіньовий світильник Sirius з режимами яскравості 8000-20000 Люкс
- Пневмоежекторний слиновідсмоктувач
- Стаціонарний блок плювальниці зі зйомною чашею
- Базова натискна педаль керування
- Елементи адаптації до українських систем водо- і електропостачання

Нове крісло Дипломат DE 20. Нове кресло Дипломат DM 20 (програмоване).
Електропневматичний модуль і шланг для підключення і управління мікромотором 
„Bien Air MX”. Другий пневмовихід для турбін з фіброоптикою. Електропневматичний 
модуль і шланг для другого мікромотору “Bien Air”. Скейлер ультразвуковий AMDENT 
(Швеція) з комплектом насадок. Коагулятор. Фотополімерна лампа вбудовувана 
Starlight S MECTRON (Італія). Вкорочене плече столика лікаря. Монтаж енергоблоку в 
кріслі для напівстаціонарних установок. Заміна світильника SIRIUS на світильник FARO 
(виробництва Італія). Трей-столик на стійку світильника. Додатковий пістолет 3Ф 
«вода-повітря»-спрей Minimate на столик асистента. Відеокамери інтраоральні DP6\
DP7\SOPRO 595. Додатковий тримач для двох інструментів на столик асистента.Трей-
столик на плече асистента. Система дезінфекції відсмоктувальної системи для DC350/
DL250. Система деконтамінації шлангів інструментів і трубок наповнення стакана для 
DC350/DL250. LCD монітор NEOVO 15” (з захисним склом і аналоговим входом для 
прямого підключення відеокамери). Універсальна натискна педаль „NOK” з плавним 
регулюванням інструментів, дозволяє здійснювати керування установкою і кріслом. 
Універсальна педаль „UNO” з плавним регулюванням інструментів, дозволяє здійсню-
вати керування установкою і кріслом.Стілець лікаря/асистента з опорою для ніг Д10L. 
Стілець Sadle (сідло).

Базова комплектація:

Базова комплектація:

Базова комплектація:

СHІRANA-DENTAL
Словаччина

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

Модуль лікаря: Стандартна комплектація: Вимірювач тиску повітря. Силіконове покриття. Положення 1: 
3-функціональний пустер. Положення 2,3,4: для пневмомоторів і турбін. Опції: Негатоскоп. Фотополімеризаційна 
лампа, вмонтована в блок лікаря. Скейлер, вмонтований в блок лікаря.
Крісло пацієнта: Стандартна комплектація: Електричне управління. Артикуляційний підголівник. 3 позиції крісла. 4 
рівні ножного управління. 3 рівні інтенсивності освітлення. Робочий стільчик лікаря. Опції: Правий/лівий підлокітник. 
Стілець асистента. 
Блок асистента: Стандартна комплектація: Система фільтрації змиву. Положення 1: 3-функціональний пустер. По-
ложення 2: потужний аспіратор. Положення 3: слиновідсмоктувач ежекторного типу. Опції: Фотополімеризаційна 
лампа, вмонтована в блок асистента.
Гідроблок:  Стандартна комплектація: Поворотна знімна плювальниця. Наповнювач стакана, що програмується, та 
змив плювальниці. Система чистої води 1,5 л. Підігрів води. Сепаратор.

FONA 1000

FONA
Китай

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

ABSOLUTE PROFESSIONAL

модульна система

Оснащення:

EURODENT
Італія

Крісло пацієнта: Безшовне покриття, анатономічна форма, 10 кольорів; управління крісла з боку лікаря, асистента 
та ножне керування; електромеханічне з 5-ма програмами, які програмуються в будь-якій конфігурації за бажанням 
лікаря; механічний або електричний підголівник, який регулюється, вгору, вниз, назад, вперед. 
Блок лікаря: На пантографічній консолі з верхньою подачею інструментів; модульна відчіпна система інструментів, 
що дає можливість лікарю в будь-який час додавати або віднімати інструменти; модуль турбіни з пневмовиходом Mid 
West  з підсвіткою; мікромотор (Siemens, Kavo або Bin Air з підсвіткою); скейлер (Satelec або EMS); пустер 3-хо або 6-ти 
функційний; інтраоральна камера + монітор; можливість доставити фотополімеризаційну лампу, коагулятор. 
Освітлення: Світильник галогеновий безтіньовий або діодний, який механічно або електронно регулює 
яскравість світла. 
Гідроблок: Поворотна керамічна чаша, вмонтований сепаратор або мультисистема, система чистої води, система 
дезінфекції інструментів. На асистентському блоці слиновідсмоктувач, хірургічний пилосос, сенсорне керування 
блоком плювальниці та кріслом пацієнта. 
Педаль управління багатофункціональна: Вмк/вимк: світильника, вода в стакан, охолодження; плавне регулю-
вання обертів мікромотора, турбіни; регулювання потужності скейлера, реверс електричного мікродвигуна.

«KHOROZ DENTAL», м. Львів, вул. Зелена, 208 а, тел./факс: 8 (0322) 98-41-37, 40-45-31, моб.: 8 (067) 679-37-01, e-mail:  info@ukrdent.com

EURODENT
Treat Yourself!

GALLANT E, GALLANT EU

Крісло пацієнта 
ЕСО 19 Текнодент, Італія
Гідроблок
Стаціонарний напільний гідроблок з скляною синьою плювальницею або підвісний гідроблок з керамічною плюваль-
ницею.
Чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки.
Водяний або повітряний слиновідсмоктувач на поворотному ричагу.
Система чистої води.
Блок лікаря
З верхнім або нижнім розміщенням шлангів включає:
Стоматологічний світильник RHA на пантографічній консолі.
Пневматична педаль керування.
Негатоскоп, пульт управління кріслом, пульт управління установкою з регулюванням потужності, для всіх динамічних 
інструментів та функцією ЕНДО, електромотора 3-х функційний пістолет ДСІ один, турбінний вихід мікромотор МС 2 
(40000 об/хв.) Bien Air.

Оснащення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

GALIT
Україна

GALLANT LIGHT

Крісло пацієнта 
АГ 03 Промед (Італія) з лівим підлокітником та здвоєним підголівником.
Гідроблок
Стаціонарний напільний пдроблок з скляною синьою плювальницею або підвісний гідроблок з керамічною плюваль-
ницею.
Чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки.
Водяний або повітряний слиновідсмоктувач на поворотному ричагу.
Блок лікаря
Стоматологічний світильник «RHA», (Італія) на пантографічній консолі.
Пневматична педаль керування.
Блок лікаря на поворотному ричазі з нижнім шлангом(максимально 4 інструменти) включає:
- трьохфункційний пістолет
- два турбінніх пневмовиходи
- пульт управління установкою та кріслом.

Оснащення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

GALIT
Україна

GALLANT PRO

Крісло пацієнта
Крісло пацієнта ЕСО 19 Текнодент, Італія.
Підвісний поліуретановий гідроблок.
Чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки.
Блок асистента
Блок асистента з тримачами шлангів DURR COMFORT з пультом управління установкою і кріслом.
Система чистої води.
Стоматологічний світильник EDI FAROна пантографічній консолі.
Багатофункційна педаль ДІД (регулювання швидкості мікромотора, турбіни, потужності скейлера, оперативне вклю-
чення води, функція продування).
Блок лікаря 
З верхнім або нижнім розміщенням шлангів включає:
негатоскоп, пульт управління кріслом, пульт управління установкою з регулюванням - потужності всіх динамічних ін-
струментів та  - функцією ЕНДО для електромотора, 3-х функцій ний пістолет ДСІ, один турбінний вихід, мікромотор 
МС 2 (40000 об/хв.) Біен Аір.

Оснащення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

GALIT
Україна

KART

Система чистої води.
Пневматична педаль керування.
Блок лікаря з нижнім розміщенням шлангів включає:
негатоскоп - пульт управління кріслом - пульт управління установкою з регулюванням потужності всіх динамічних 
інструментів та функцією ЕНДО для електромотора - 3-х функційний пістолет ДСІ - один турбінний вихід - мікромотор 
МС 2 (40000 об/хв.) Біен Аір

Мобільна установка на колісній рамі з антистатичними колесами, пристроями для гальмування коліс та захистом від 
пошкодження стін.

Основні характеристики:

Призначення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

GALIT
Україна

Блок лікаря на пантографічній консолі з можливим розміщенням 5 інструментів. Мембранна па-
нель управління, негатоскоп. 2 чотириканальних турбінних шланга. Вихід під пневмомікромотор. 
Трифункціональний пістолет вода/повітря. 
Система чистої води з підігрівом. 
Пневматична фіксація блоку лікаря. 
Блок асистента на поворотній консолі. 
Пістолет вода / повітря на блоці асистента. 
Cлиновідсмоктувач і пилосос ежекторного типу. 
Керамічна плювальниця.
Крісло пацієнта. Електромеханічне (приводи Linak, Фінляндія) з двома програмами (положення 
Тренделенбурга, нульове положення).
Безшовне покриття.
Керування кріслом з блоку лікаря,.
Сенсорний галогеновий безтіньовий світильник з двома рівнями яскравості.

Базова комплектація:

TS6830

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com

GRANUM
Китай

UNIC

Установка преміум-класу. Дизайн всесвітньовідомого дизайнера Девіза Льюіса. Всі металеві частини установки ви-
готовлені з алюмінію. 
Крісло пацієнта
Крісло LIGHT з електромеханічним приводом. Підголівник з подвійною артикуляцією. П’ять робочих програм, функція 
Тренделенбург. Педаль управління безпровідна. Гелеві м’які частини,16 кольорів оббивки.
Стоматологічна установка напольного типу з автоматичною поворотною скляною плювальницею. Електронне управ-
ління змивом плювальниці та наповненням склянки з блоку лікаря та блоку асистента.
Блок асистента
Блок асистента (максимально 4 інструмента) на телескопічному ричагу включає електронний пульт асистента, слино 
та пиловідсмоктувач. Стоматологічний світильник EDI FARO з спеціальними подовженими ричагами. Багатофункцій-
на педаль керування всіма інструментами.
Блок лікаря
Блок лікаря з верхньою (або нижньою) подачею шлангів включає:
Пістолет вода, повітря, спрей, один турбінний вихід із світлом. Мікромотор із світлом М С ЗLK (Bien Air). Сенсорний 
активний пульт управління установкою з дисплеєм.

Оснащення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

HEKA DENTAL
Данія
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

UNIVERSAL / UNIVERSAL ML*

«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

OMS
Італія

Стоматологічна установка

Клас ELIT / *ELIT+

Блок лікаря. 
Максимально - 5 інструментів на панелі + 2 додаткових( опція), ергономічна верхня збалансована пода-
ча шлангів S.P.R.I.D.O. (патент ОMS). Дві симетричні сенсорні клавішні панелі управління з функціями:
- Дисплей, що відображає швидкість обертання мікромотора, або потужність скейлера з можливістю 
установки фіксованої швидкості обертання мікромотора (потужності скейлера) або мінімальної швидко-
сті обертання мікромотора 50 об/хв. (опція).
- Повноцінне керування ЕНДО- мотором з регулюванням обертів, торку, реверсу та ін. (опція)
- Управління рухами крісла, програмування та виклик 3 фіксованих положень крісла, повернення крісла в 
положення «0», повернення спинки крісла в положення для спльовування та в попереднє положення.
- Вибір швидкості мікромотора, потужності скейлера, 3 заданих програми для мікромотора та для скей-
лера.
- Вмикання/вимикання: подавання води для охолодження інструментів, реверса мікромотора з одночас-
ним звуковим сигналом, фіброоптики, змиву плювальниці та води для наповнення стакана.

Базова комплектація:
- 3-х функційний шприц «вода-повітря»-СПРЕЙ ( 6-ти функційна опція) з корпусом, що стерилізується.
- П’єзоелектричний скейлер EMS з функціями PERIO/ENDO, що стерилізується з комплектом насадок.
- Електричний мікромотор з підсвіткою, внутрішньою відокремленою подачею повітря та води для спрею 
(BIEN AIR) з електронним управлінням і функцією Chip Blower - продування повітрям без обертання ін-
струменту.
- Безщітковий електричний мікромотор з підсвіткою та програмуванням (4 програми) обертів і торку для 
ендодонтичного використання (опція).
- Турбінний шланг Midwest з фіброоптикою і функцією Chip Blower.

Всі функції управління доступні з багатофункціональної ножної педалі.

Крісло пацієнта. 
Електромеханічне. Закріплене на стійці установки (гідроблоці), не стикається з підлогою / *закріплене 
на підлозі. Рух спинки синхронізовано з положенням «тренделенбург». Положення «хірургічний стіл», 
«сидячий паціент». Крісло управляється з модуля лікаря, з модуля асистента, з багатофункціональної 
педалі.
Має додаткові функції:
- 4 програми, а також повернення в «0» положення, положення для спльовування та в попереднє по-
ложення;
- Відсутність механізму підйому та опускання крісла надає додатковий простір для роботи.
- Можливість повороту крісла на 15” вправо-вліво для додаткового простору при використанні «в 4 
руки».
- Може швидко бути розвернуте на 180° відносно гідроблока для роботи лікаря-лівши.
- Блокування, яке перешкоджає затисканню ніг лікаря або асистента при опусканні крісла та спинки.
- Приводиться в нульове положення або в положення для спльовування натисканням кнопок з правої або 
лівої сторони на основі крісла, на модулі лікаря та асистента.
- Всі рухи крісла блокуються при приведенні інструментів в робоче положення.
- В крісло вбудована запатентована система аварійної фіксації положення при поломці механізму 
піднімання-опускання.
Крісло оснащене лівим підлокітником та легко знімним правим (опція). Сидіння та спинка мають анато-
мічні форми, а спинка має спеціальний виріз, що забезпечує максимальну зручність лікарю при робо-
ті збоку від пацієнта. Вантажопідйомність крісла не менше 250 кг. Підголівник з подвійною рухливістю 
(з розворотом на 180 °С, та можливістю позиціонування нижче рівня спинки крісла). Покриття сидіння, 
спинки та підголівника виконано з гігієнічних матеріалів, які дозволяють легко обробляти поверхні. Вибір 
більш ніж з 20 варіантів кольору та 6 спеціальних кольорів (опція). Нижня частина сидіння додатково по-
кривається легко знімним захисним чохлом.

Гідроблок. 
Закріплюється до підлоги, крісло закріплено на гідроблоці / * несомий кріслом. Фарфорова чаша плю-
вальниці, що повертається на 180°, з місцем для наповнення склянки та блокування руху крісла при мож-
ливому пошкодженні плювальниці. Система наповнення склянки та змиву плювальниці. S.D.S. система 
дезинфекції дистильованої/магістральної води (опція). Три вбудовані фільтра для очистки води, зо-
крема один металокерамічний редуктор подачі кисню з вологовідокремлюючим фільтром та склянкою 
відстійником. Система аспірації (2 моделі).Пофарбування в особливий колір (опція).

Світильник. 
Безтіньовий без відблисків FaroEDI. Рівень освітлення плавно змінюється від 2000 до 25000 Люкс, мож-
ливе інфрачервоне вмикання/ вимикання (опція). Знімні ручки, що автоклавуються. Примусова система 
охолодження. На замовлення світильник може замінюватися на діодний LED АLIA чи POLARIS або хірур-
гічним Dr.Mach, в т.ч. зі стельовим розміщенням.

Модуль асистента. 
На 4 інструмента ( + 2 додаткових): шланг слиновідсмоктувача, шланг пилососа з пристроєм фільтрації 
для зовнішньої аспіраційної системи. Закріплений на гідроблоці на поворотній на 360° відносно крісла 
столик асистента повертається на 90° відносно штанги кріплення. Дві симетрично розташовані сенсорні 
панелі керування всіма функціями. Можливість додаткової установки двох інструментів (шприц «вода-
повітря», світлополімеризаційна лампа, відеокамера тощо).

Основні опції та додаткове оснащення (більше 60).
Вбудований мікроскоп Karl Kaps, Німеччина.
Інтраоральна відеокамера з монітором (4 моделі). Полімеризаційна світлодіодна лампа (3 моделі).
П’єзоелектричний скейлер (4 моделі). Підігрів води на інструменти. Підігрів води для склянки. 
Негатоскоп. Крісла (3 моделі).  
Вбудована система сепарації (2 моделі). Автономна подача води на інструменти з можливістю швидкого 
переключення на магістральну воду. 
Підголівник з подвійною рухливістю (з розворотом на 180° та можливістю позиціонування нижче рівня 
спинки крісла для прийому дітей та невисоких пацієнтів). Стілець лікаря та асистента Star, що регулюється 
по висоті, з газовим амортизатором, спинка з абдомінальним упором, обертання спинки відносно сидін-
ня, три фіксовані положення спинки. 
Сидіння для дітей.

Призначення: 

Основні характеристики:
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Стоматологічна установка
Призначення: 

Основні характеристики:

LINEA ESSE / * LINEA  TEMPO 9 (PX-NEW) 

Блок лікаря. 
Максимально - 4 інструменти на панелі + 2 додаткових ( опція), ергономічна верхня
збалансована подача шлангів S.P.R.I.D.O. (патент ОMS) / *нижня подача інструментів.
Сенсорна клавішна панель управління із наступними функціями:
- Управління рухами крісла, повернення крісла в положення «О», повернення спинки крісла в по-
ложення для спльовування, програмування та виклик заданого положення (опція).
- Вмикання / вимикання: води для охолодження інструментів, реверса мікромотора, фіброоптики, 
змиву плювальниці, води для наповнення склянки.
- Столик для інструменту (опція).
Знімні силіконові підкладки під інструменти, ручки, килимок, що автоклавуються.

Базова комплектація:
- 3-х функційний шприц «вода-повітря»-СПРЕЙ ( 6-ти функційний - опція) з корпусом, що
стерилізується.
- Електричний мікромотор з внутрішньою відокремленою подачею повітря та води для спрею (BIEN AIR) 
з електронним управлінням і функцією Chip Blower - продування повітрям без обертання інструменту.
- Турбінний шланг Midwest з фіброоптикою і функцією Chip Blower.
- Турбінний шланг Midwest з функцією Chip Blower або п’єзоскейлер з функціями PERIO-ENDO (опція).

Крісло пацієнта Arcadia ЕХТ.
Оснащене лівим підлокітником та легкознімним правим (опція). Сидіння, спинка та підголівник
мають анатомічні форми, а спинка має спеціальний виріз, що забезпечує максимальну зручність
лікарю при роботі збоку від пацієнта. Електромеханічне, два електромеханічних приводи окремо
для руху крісла вверх-вниз та для підйому-опускання спинки. Pyx спинки синхронізовано з
положенням «тренделенбург». Конструкція дозволяє монтаж без жорсткої фіксації до підлоги та
підключення всіх комунікацій для роботи установки як з підлоги, так і з лівої сторони крісла. 
Крісло управляється з модуля лікаря, зі спинки та з багатофункціональної педалі, має такі додаткові 
функції:
- Блокування, яке перешкоджає затисканню ніг лікаря або асистента при опусканні крісла та спинки.
- Приводиться в нульове положення або в положення для спльовування натисненням кнопок з
правої та з лівої сторони на основі крісла та на модулі лікаря.
- Всі рухи крісла блокуються при приведенні інструментів в робоче положення.
- В крісло вбудована запатентована система аварійної фіксації положення при поломці механізму
підйому-опускання.
- 3 програми (опціонально).
Вантажопідйомність крісла не менше 250 кг. Покриття сидіння, спинки та підголівника виконано 
з гігієнічних матеріалів, які дозволяють легко обробляти поверхні. Вибір більш ніж з 20 варіантів
кольору та 6 спеціальних кольорів (опція). Нижня частина сидіння додатково покривається легко
знімним захисним чохлом.

Світильник. Безтіньовий без відблисків FaroEDI. Рівень освітлення плавно змінюється від 2000
до 25000 Люкс, можливе інфрачервоне вмикання/ вимикання (опція). Знімні ручки, що
автоклавуються. Примусова система охолодження. На замовлення світильник може
замінюватися на діодний LED АLIA чи POLARIS або хірургічним Dr.Mach, в т.ч. зі стельовим
розміщенням.

Модуль асистента. На 3 інструмента ( + 2 додаткових): шланг слиновідсмоктувача, шланг пилососа. 
Закріплений на гідроблоці жорстко або на пантографічній штанзі ( в т.ч. з подвійною рухомістю) з 
можливістю повертатися на 180° відносно крісла столик асистента повертається на 90° відносно штан-
ги кріплення. Панель управління змивом плювальниці та наповненням склянки. Ежекторний водний 
слиновідсмоктувач, пустер (опції). Шланги пилососа та слиновідсмоктувача з пристроєм фільтрації 
для зовнішньої аспіраційної системи. 

Основні опції та додаткове оснащення (більше 60). Інтраоральна відеокамера з монітором (4 
моделі). Полімеризаційна світлодіодна лампа (3 моделі). П’єзоелектричний скейлер (4 моделі). Піді-
грів води на інструменти. Підігрів води для склянки. Негатоскоп. Крісла (3 моделі). Вбудована система 
сепарації (2 моделі). Автономна подача води на інструменти з можливістю швидкого переключення 
на магістральну воду. Підголівник з подвійною рухливістю (з розворотом на 180° та можливістю по-
зиціонування нижче рівня спинки крісла для прийому дітей та невисоких пацієнтів). Стілець лікаря та 
асистента Star, що регулюється по висоті, з газовим амортизатором, спинка з абдомінальним упором, 
обертання спинки відносно сидіння, три фіксовані положення спинки. Сидіння для дітей.

«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua
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CHIRADENT PRAKTIK

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
«СТОМАТОЛОГ-Ж», м. Київ, вул. Шота Руставелі, 27, тел./факс: +380 44 531-9890 (91), e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

MEDIPROGRESS
Словаччина

Оснащення:

Основні характеристики:

Крісло: електромеханічне SK 652 L: програмується, 4 програми + нульове положення; ручне регулювання положень 
підголівника, підліктьовий лівий; управління – ножною педаллю, із панелі лікаря. Безшовне покриття.
Освітлення: Безтіньовий світильник CL Trend:  рівень освітлення операційного поля – 20 000 Люкс; 
Потужність – 50 Вт; пантографічне плече.
Блок лікаря: блок управління на 5 інструментів/ нижня подача: 3-функційний пістолет (вода/повітря/спрей); турбіна 
Midwest із підсвіткою; 2 електричних мікромотори із внутрішнім охолодженням; ультразвуковий скейлер. Управління 
інструментами з панелі лікаря та із ножного пульту; регулювання швидкості мікромотору. Лоток для інструментів.
Блок асистента: слиновідсмоктувач; пилосос; нижня подача інструментів. 
Гідроблок: керамічна плювальниця; змив води; наповнювач стакану. Система автономного водопостачання.
Компресор безмасляний DUO із кожухом шумопоглинання; сепаратор. 
Додатково: негатоскоп, верхнє підведення шлангів, стілець лікаря М1/М2.

Споживча потужність - 1,6 кВт. Вага – 145 кг.
Вхідний тиск води - 2,7–5,0 бар, повітря - 4,5-6,0.

«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

VIRTUOSUS ELEGANCE

OMS
Італія

Стоматологічна установка. 

КЛАС PREMIUM.
Блок лікаря. 
Максимально - 5 інструментів на панелі + 2 додаткових (опція), ергономічна верхня збалансована подача шлангів 
S.P.R.I.D.O. (патент ОMS) Дві симетричні сенсорні клавішні панелі управління з функціями:
- Дисплей, що відображає швидкість обертання мікромотора, або потужність скейлера з можливістю установки 
фіксованої швидкості обертання мікромотора (потужності скейлера), або мінімальної швидкості обертання мікро-
мотора 50 об/хв. (опція).
- Повноцінне керування Ендомотором з регулюванням обертів, торку, реверсу та ін. (опція).
- Управління рухами крісла, програмування та виклик 3 фіксованих положень крісла, повернення крісла в положен-
ня «0», повернення спинки крісла в положення для спльовування та в попереднє положення.
- Вибір швидкості мікромотора, потужності скейлера, 3 заданих програми для мікромотора та для скейлера.
- Вмикання/вимикання: подавання води для охолодження інструментів, реверса мікромотора з одночасним звуко-
вим сигналом, фіброоптики, змиву плювальниці та води для наповнення стакана.

Базова комплектація:
- 3-х функційний шприц «вода-повітря»-СПРЕЙ ( 6-ти функційний - опція) з корпусом, що стерилізується.
- П’єзоелектричний скейлер EMS з функціями PERIO/ENDO, що стерилізується з комплектом насадок.
- Електричний мікромотор з підсвіткою, внутрішньою відокремленою подачею повітря та води для спрею (BIEN AIR) 
з електронним управлінням і функцією Chip Blower - продування повітрям без обертання інструменту.
- Безщітковий електричний мікромотор з підсвіткою та програмуванням (4 програми) обертів і торку для ендодон-
тичного використання (опція).
- Турбінний шланг Midwest з фіброоптикою і функцією Chip Blower.

Всі функції управління доступні з багатофункціональної ножної педалі.

Крісло пацієнта MOON-V.
Електромеханічне, два електромеханічних привода окремо для руху крісла вверх-вниз та для підйому-опускання
спинки. Pyx спинки синхронізовано з положенням «тренделенбург». Конструкція дозволяє монтаж без жорсткої 
фіксації до підлоги та підключення всіх комунікацій для роботи установки, як з підлоги, так і з лівої сторони крісла.
Крісло управляється з модуля лікаря, з модуля асистента, з багатофункціональної педалі, має додаткові функції:
- 3 програми, а також повернення в «О» положення, положення для спльовування та в попереднє положення;
- блокування, яке перешкоджає затисканню ніг лікаря або асистента при опусканні крісла та спинки;
- Приводиться в нульове положення або в положення для спльовування натисненням кнопок з правої та з лівої 
сторони на основі крісла, на модулі лікаря та асистента.
- Всі рухи крісла блокуються при приведені інструментів в робоче положення.
- В крісло вбудована запатентована система аварійної фіксації положення при поломці механізму піднімання-
опускання.

Крісло оснащене лівим підлокітником та легкознімним правим (опція).
Сидіння та спинка мають анатомічні форми, а спинка має спеціальний виріз, що забезпечує максимальну зручність 
лікарю при роботі збоку від пацієнта. Вантажопідйомність крісла не менше 250 кг. Підголівник з подвійною рухливіс-
тю (з розворотом на 180° та можливістю позиціонування нижче рівня спинки крісла для прийому дітей та невисоких 
пацієнтів). Покриття сидіння, спинки та підголівника виконано з гігієнічних матеріалів, які дозволяють легко об-
робляти поверхні. Вибір більш ніж з 20 варіантів кольору та 6 спеціальних кольорів (опція). Нижня частина сидіння 
додатково покривається легкознімним захисним чохлом.

Гідроблок. 
Закріплений на кріслі. Поворотна на 180° фарфорова чаша плювальниці з місцем для наповнення стакана.
Три вбудовані фільтри для очищення води, в тому числі один металокерамічний. Редуктор подавання повітря з 
вологовідокремлюючим фільтром та стаканом-відстійником. Пофарбування в особливий колір (опція).

Світильник. 
Безтіньовий без відблисків FaroEDI. Рівень освітлення плавно змінюється від 2000 до 25000 Люкс, можливе інфра-
червоне вмикання/ вимикання (опція). Знімні ручки, що автоклавуються. Примусова система охолодження. 
На замовлення світильник може замінюваться на діодний LED АLIA чи POLARIS або хірургічним Dr.Mach, в т.ч. зі 
стельовим розміщенням.

Модуль асистента. 
На 4 інструмента ( + 2 додаткових): шланг слиновідсмоктувача, шланг пилососа з пристроєм фільтрації для зовніш-
ньої аспіраційної системи. Закріплений на гідроблоці на пантографічній штанзі з подвійною рухливістю з можливіс-
тю повертатися на 180° відносно крісла столик асистента повертається на 90° відносно штанги кріплення. 
Панель управління змивом плювальниці та наповненням склянки. Можливість додаткової установки двох інстру-
ментів (шприц «вода-повітря», світлополімерізаційна лампа, відеокамера тощо).

Основні опції та додаткове оснащення (більше 60). 
Інтраоральна відеокамера з монітором (4 моделі). Полімерізаційна світлодіодна лампа (3 моделі). П’єзоелектричний 
скейлер (4 моделі). Підігрів води на інструменти. 
Підігрів води для склянки. Негатоскоп. Крісла (3 моделі). Вбудована система сепарації (2 моделі). 
Автономна подача води на інструменти з можливістю швидкого переключення на магістральну воду. Підголівник з 
подвійною рухливістю (з розворотом на 180° та можливістю позиціонування нижче рівня спинки крісла для прийому 
дітей та невисоких пацієнтів). Стілець лікаря та асистента Star, що регулюється по висоті, з газовим амортизатором, 
спинка з абдомінальним упором, обертання спинки відносно сидіння, три фіксовані положення спинки. 
Сидіння для дітей.

Призначення: 

Основні характеристики:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

COMPACT

PLANMECA
Фінляндія

Стоматологічні установки VIP-класу поєднують беззаперечну міцність, надійність і максимальний комфорт в роботі.
Всі корпусні деталі установки, крісло пацієнта і робочий стіл лікаря виконані з кольорових металів і пофарбовані надміцною епоксидною порошковою 
емаллю, ударостійкою, а також стійкою до всіх дезинфікуючих засобів, що використовуються в стоматологічній практиці. Найголовнішим пріоритетом 
в процесі створення установки є комфорт пацієнта. 
Досить велика і зручна спинка крісла пацієнта сприяє комфортному розташуванню пацієнта, навіть протягом тривалої процедури лікування.

Базовий комплект Planmeca Compact:

Стіл лікаря:
- 6-ф пистолет
- шланг для мікромотора „Bien Air” з підсвіткою
- мікромотор MC-3 „Bien Air” (Швейцарія)
- шланг 4-канальний, для турбін з фіброоптикою
Крісло пацієнта з комплектом стандартної обшивки
- Овальний/хірургічний підголівник
Плювальниця з пилососом і слиновідсмоктувачом
Чаша плювальниці прозора синя
Система чистої води
Кронштейн стола асистента за вибором стоматолога
Світильник з плавним регулюванням потужності Planmeca Delight
Функции plus package
Багатофункціональна педаль

Основні елементи, що додатково встановлюються на дані стоматологічні установки:
Монітор, дентальний рентген-апарат Intra, система радіовізіографії, фотополімерна лампа, п’єзоскейлер, піскоструминний апарат, 
світлодіодний безтіньовий світильник, додаткові наконечники, інтраоральна відеокамера, допоміжні трей-столики, зручні стільці лікаря і асистента, 
спеціальна обшивка Ultra.

PREMIER 05, 08, 16

PREMIER
Китай

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

Крісло: Електромеханічне крісло з управлінням джойстиком на основі крісла та з пульту керування на столі лікаря та на 
суппорті ассистента, з 3 програмами робочого положення, положення спльовування та повернення в «0» положення, 
синхронізація руху спинки та ножної частини (за Тренделенбургом).
Блок лікаря: Пантографічне плече з пневмофіксацією; поворотний пульт управління установкою з вбудованим негатос-
копом та лотками для інструментів лікаря.
Гідроблок: Поворотний гідроблок та керамічна чаша; підігрів води на стакан; вбудована в гідроблок система авто-
номної подачі води. Водяний слиновідсмоктувач та ежекторний пилосос з роздільними фільтрами твердих частинок, 
трьохфункціональний пістолет «вода-повітря» та 3 пневмовиходи Midwest з регуляторами подачі спрею.
Освітлення: Безтіньова операційна лампа з 2 ступенями яскравості.
Крісло лікаря.

Модифікація з нижньою подачею інструментів. 
Можлива інсталяція електричного мікродвигуна або ультразвукового скейлера.

Базове оснащення:

Примітки:
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

САТВА КОМБІ НВ6, TB6

Блок лікаря: з нижнім розміщенням шлангів на 3-6 інструментів, оснащений пультом керування установкою і кріс-
лом пацієнта, з індикацією потужності працюючого інструменту, трифункційним пістолетом, мікродвигуном «Strong 
108E» (35 000 об/хв, Корея), 4-канальним пневмовиходом «MIDWEST». Педаль вмикання інструментів дискова 
пневмоелектрична. За замовленням може бути укомплектований негатоскопом; шестифункційним пістолетом; 
п’єзоелектричним скейлером, діатермокоагулятором; фотополімеризаційною лампою; мікродвигунами «Bien Air» 
(Швейцарія); підсвіткою інструментів.
Освітлення: стоматологічний дворежимний галогеновий світильник (1 режим 8000 Люкс, 2 режим 20 000 Люкс). За 
замовленням світильник може бути замінений на світильники: “EDI” (“FARO” Італія) (8000-:-27000 Люкс).
Гідроблок: з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води. За замовленням може бути укомплектова-
ний блоком асистента на 2 або 4 інструменти, інжекторним пиловідсмоктувачем, системою високошвидкісного пило-
слиновідсмоктування, пультом керування, а також може бути реалізована функція повороту плювальниці.

                        Установки комплектуються кріслами пацієнта: «AG04» (PROMED, Італія), Сатва-Н, Сатва-НВ. 
Додатково. Установки комплектуються важелями для кріплення моніторів, моніторами, інтраоральними камерами.

Стаціонарні стоматологічні установки. НВ6-навісна на крісло пацієнта, ТВ6-підлогова.
Базова комплектація:
Призначення:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

САТВА КОМБІ M8

Блок лікаря: з нижнім розміщенням шлангів на 3-6 інструментів, оснащений: пультом керування установкою 
і кріслом пацієнта, трифункційним пістолетом, мікродвигуном «Strong 108E» (35 000 об/хв, Корея), трьома 
4-канальними пневмовиходами «MIDWEST». Педаль вмикання інструментів дискова пневмоелектрична. За 
замовленням може бути укомплектований негатоскопом; шестифункційним пістолетом; п’єзоелектричним 
скейлером, діатермокоагулятором; фотополімеризаційною лампою; мікродвигунами «Bien Air» (Швейцарія); 
підсвіткою інструментів.
Освітлення: стоматологічний дворежимний галогеновий світильник (1 режим 8000 Люкс, 2 режим 20 000 
Люкс). За замовленням світильник може бути замінений на світильники: “EDI” (“FARO” Італія) (8000-:-27000 
Люкс).
Гідроблок: оснащений поворотною плювальницею з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води.

Установка забезпечує: можливість роботи лікаря-стоматолога правою або лівою рукою; ергономічна організація ро-
бочого місця при роботі лікаря-стоматолога: зліва від пацієнта; справа від пацієнта; за головою пацієнта. 
Додатково. Установки комплектуються важелями для кріплення моніторів, моніторами, інтраоральними камерами.

Стаціонарна стоматологічна установка ,закріплена на кріслі пацієнта «САТВА НВ».
Базова комплектація:
Призначення:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

САТВА КОМБІ НВ3, TB3

Установки комплектуються кріслами пацієнта: «AG04» (PROMED, Італія), Сатва-Н, Сатва-НВ. 
Додатково. Установки комплектуються важелями для кріплення моніторів, моніторами, інтраоральними камерами.

Стаціонарні стоматологічні установки. НВ3-навісна на крісло пацієнта, ТВ3-підлогова.
Базова комплектація:
Призначення:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

Блок лікаря: з верхнім розміщенням шлангів на 3-6 інструментів, оснащений: пультом керування установкою і кріс-
лом пацієнта, трифункційним пістолетом, мікродвигуном «SDE-M33E» (35 000 об/хв, Корея), 4-канальним пнев-
мовиходом «MIDWEST». Педаль вмикання інструментів дискова пневмоелектрична. За замовленням може бути 
укомплектований негатоскопом; шестифункційним пістолетом; п’єзоелектричним скейлером, діатермокоагулятором; 
фотополімеризаційною лампою; мікродвигунами «Bien Air» (Швейцарія); підсвіткою інструментів.
Освітлення: стоматологічний дворежимний галогеновий світильник (1 режим 8000 Люкс, 2 режим 20 000 Люкс). За 
замовленням світильник може бути замінений на світильники: “EDI” (“FARO” Італія) (8000-:-27000 Люкс).
Гідроблок: з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води. За замовленням може бути укомплектований 
блоком асистента на 2 або 4 інструменти, інжекторним пиловідсмоктувачем, системою високошвидкісного 
пило- слиновідсмоктування, пультом керування, а також може бути реалізована функція повороту плювальниці.

САТВА КОМБІ НВ4, TB4

Блок лікаря: з нижнім розміщенням шлангів на 3-6 інструментів, оснащений: пультом керування кріслом пацієнта, 
трифункційним пістолетом, мікродвигуном «Strong 108E» (35 000 об/хв, Корея), двома 4-канальним пневмовихо-
дами «MIDWEST». Педаль вмикання інструментів з функцією “Chip Blouver” пневмоелектрична. За замовленням може 
бути укомплектований негатоскопом; шестифункційним пістолетом; п’єзоелектричним скейлером, діатермокоагуля-
тором; фотополімеризаційною лампою; мікродвигунами «Bien Air» (Швейцарія); підсвіткою інструментів.
Освітлення: стоматологічний дворежимний галогеновий світильник (1 режим 8000 Люкс, 2 режим 20 000 Люкс). За 
замовленням світильник може бути замінений на світильники: “EDI” (“FARO” Італія) (8000-:-27000 Люкс).
Гідроблок: з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води. За замовленням може бути укомплектований 
блоком асистента на 2 або 4 інструменти, інжекторним пиловідсмоктувачем, системою високошвидкісного 
пило- слиновідсмоктування, пультом керування, а також може бути реалізована функція повороту плювальниці.

Установки комплектуються кріслами пацієнта: «AG04» (PROMED, Італія), Сатва-Н, Сатва-НВ. Додатково. Установки комп-
лектуються важелями для кріплення моніторів, моніторами, інтраоральними камерами.

Стаціонарні стоматологічні установки. НВ6-навісна на крісло пацієнта, ТВ6-підлогова.
Базова комплектація:
Призначення:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

САТВА ПОРТА

Портативна пневматична стоматологічна установка.

Турбінний 4-канальний пневмовихід “MIDWEST”. За замовленням: додатковий турбінний 
4-канальний пневмовихід “MIDWEST”, трифункційний пістолет, блок пневматичного слино-
відсмоктувача з ємністю для зливання.

Для роботи установки необхідний компресор продуктивністю не менше ніж 60 л/хв.

Призначення:

Комплектація:

Примітки:

SATVA
Україна

Не потребує під’єднання до електромережі. Передбачені різні варіанти кріплень (стійка на колісній рамі, кутник). Авто-
номна система чистої води, регулювання робочого тиску та кількості водоповітряної суміші охолодження для кожного 
інструмента. Оперативний контроль тиску на робочому інструменті по манометру на передній панелі. Педаль керу-
вання інструментами пневматична.

Основні характеристики:

Для роботи установки необхідний компресор продуктивністю не менше ніж 60 л/хв.
Примітки:

САТВА ПОРТА ПЛЮС

Різні варіанти кріплень (стійка на колісній рамі, кутник), ручне встановлення швидкості мікродвигуна, керування на-
прямом обертання мікродвигуна, регулювання робочого тиску та кількості водоповітряної суміші охолодження для 
інструменту. Оперативний контроль тиску на робочому інструменті по манометру на передній панелі, система чистої 
води. Педаль керування інструментами електрична. 

Портативна стоматологічна установка для роботи від електромережі та мережі стисненого повітря 
(компресора) з тиском 0.6-0.8 мПа.

Мікродвигун ДПР (20 000 об/хв). Турбінний 4-канальний пневмовихід “MIDWEST”.
За замовленням: трифункційний пістолет, мікродвигун “Strong-108E” (35000 об/хв, Корея), блок пневматичного 
слиновідсмоктувача з ємністю для зливання.

Призначення:

Комплектація:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

САТВА КОМПАКТ, САТВА КАРТ

 САТВА КОМПАКТ оснащується компресорами “TYW-2”, або DK-50-10Z. 
Для роботи САТВА КАРТ необхідний компресор з продуктивністю не менше 60 об/хв.

Пересувні стоматологічні установки.

Блок лікаря з нижнім розміщенням шлангів на 3-5 інструментів, оснащений: панеллю керування, трифункційним 
пістолетом, мікродвигуном ДПР (20 000 об/хв), 4-канальним пневмовиходом “MIDWEST”. Педаль вмикання 
інструментів пневмоелектрична.
За замовленням: може бути укомплектований-негатоскопом; додатковим 4-канальним пневмовиходом 
“MIDWEST”; п’єзоелектричним скейлером; діатермокоагулятором; фотополімеризаційною лампою; мікродви-
гунами “Strong-108E”(Корея), “Bien Air”(Швейцарія); підсвіткою інструментів; блоком пневматичного слиновід-
смоктувача з ємністю для зливання.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

САТВА H7, T7, HB7, TB7
Базова комплектація:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

Блок інструментів лікаря: трифункційний пістолет, мікродвигун «Strong 108E» (35 000 об/х‚, Корея), 
«SDE-M33E» (35 000 об/хв, Корея), 4-канальний пневмовихід стандарт «MIDWEST», негатоскоп.
Поворотний блок плювальниці «САТВА КОМБІ H7» навісний, «САТВА КОМБІ T7» стаціонарний (підлогового типу) 
з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води.
Галогенний світильник.
Педаль керування інструментами дискова.
САТВА КОМБІ HB7 установка навісного типу.
САТВА КОМБІ TB7 установка підлогового типу. 
Пульт керування забезпечує керування інструментами з індикацією потужності працюючого інструменту, 
блоком плювальниці, світильником і кріслом пацієнта. 
Пульт керування і негатоскоп. Мінімальна кількість інструментів - 3, максимальна – 5 для HB7, TB7.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

TENEO
Модуль лікаря: Чотири варіанти комплектації, модуль програмований електромеханічний з автоматичною системою паралельно-
го переміщення, 4 позиції для лікування, позиції S і 0 можна програмувати індивідуально для 6 лікарів, 6 гнізд, що знімаються, з 
термодезинфекцією для інструментів. Інтерфейс користувача EasyTouch, що конфігурується, - це система візуалізації для пацієнта, з 
інтегрованою функцією “Ендодонтія” та “Імплантологія”: робота без настільних приладів, вбудовуваний на заводі-виробнику модуль 
живлення для приводів борів. 1 шланг для турбіни. Вбудований порт USB. Безпровідна педаль керування. Вбудована дезінфікуюча 
установка служить для постійної дезінфекції інструментів і води для полоскання рота, а також для санації усіх відповідальних каналів 
подачі води в установці. Операційний світильник: SIROЛюкс Fantastic забезпечує відмінну видимість: випромінюючи яскраве рівно-
мірне світло (більше 24.000 Люкс при колірній температурі 5.500 Кельвінів), він добре освітлює навіть кутові зони порожнини рота. 
Галогенова лампа вільно регулюється, а ручки світильника легко знімаються і стерилізуються.
Крісло пацієнта: Унікальний привод вертикального переміщення і анатомічні форми крісла гарантують максимальний комфорт. 
Функції OrthoMotion - забезпечує абсолютну взаємодію спинки і сидіння крісла і зберігає постійний кут між ними і ErgoMotion - запо-
бігає розтягненню чи стисненню хребта пацієнта. 
Підголівник: Multi Motion можна нахиляти і обертати в будь-якому напрямку, при цьому голова пацієнта завжди залишається у 
фіксованому положенні. 
Зйомна чаша плювальниці автоматично підводиться до пацієнта і відводиться від нього.

SIRONA
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

SIRONA C8+
Модуль лікаря на 5 інструментів (нижня і верхня подачі, варіант Cart і Cart Stand) на консолі з пневматичним галь-
мом. Пістолет “«вода-повітря»” Sprayvit. Мікромотор електричний ISO SL або SL. Вихід для турбіни зі швидкозйомним 
з’єднанням Sirona. Наконечник турбінний T2 Control, скейлер Sirosonic. Мембранний пульт керування функціями кріс-
ла, інтенсивністю світла і кількістю обертів на моторі.
Крісло пацієнта: Електромеханічне, програмується (програми 1, 2, а також S). Крісло оснащене поворотним механіз-
мом, що дозволяє повертати крісло на 17° в обидві сторони. Автоматичний поворот крісла в початкове положення. 2 
моделі підголівників (включаючи MultiMotion). Моделі спинки (включаючи вузьку). 15 варіантів оббивки. 
Управління: з блоку лікаря, з блоку асистента і джойстика, вбудованого в основу.
Блок асистента: Блок керування на 3+1 інструменти (нижня подача) на поворотній консолі, з можливістю розміщення 
аспіраційних шлангів, трьохфункціонального пустера і лампи фотополімеризації. 
Операційний світильник: два ступені яскравості, максимальне освітлення операційного поля - понад 22 000 лк. Не-
рухома плювальниця, вбудований автоматичний сепаратор, вбудована дезинфекційна установка для подачі води на 
усі інструменти і в склянку для полоскання рота.

SIRONA
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua

САТВА КОМБІ Н5, T5

Блок лікаря: з верхнім розміщенням шлангів на 3-5 інструментів, оснащений: пультом керування установкою і кріслом 
пацієнта, з індикацією потужності працюючого інструменту, трифункційним пістолетом, мікродвигуном «SDE-M33E» (35 
000 об/хв, Корея), 4-канальним пневмовиходом «MIDWEST». Педаль вмикання інструментів дискова пневмоелектрична. 
За замовленням може бути укомплектований: негатоскопом; шестифункційним пістолетом; п’єзоелектричним скейлером, 
діатермокоагулятором; фотополімеризаційною лампою; мікродвигунами «Bien Air» (Швейцарія); підсвіткою інструментів.
Освітлення: стоматологічний дворежимний галогеновий світильник (1 режим 8000 Люкс, 2 режим 20 000 Люкс). За за-
мовленням світильник може бути замінений на світильники: “EDI” (“FARO” Італія) (8000-:-27000 Люкс).
Гідроблок: поворотний з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води. За замовленням може бути укомплек-
тований блоком асистента на 2 або 4 інструменти, інжекторним пиловідсмоктувачем, системою високошвидкісного пиле- 
слиновідсмоктування, пультом керування.
Примітки: Установки комплектуються кріслами пацієнта: «AG04» (PROMED, Італія), 
Сатва-Н, Сатва-НВ. Додатково. Установки комплектуються важелями для кріплення моніторів, моніторами, інтраораль-
ними камерами.

Стаціонарні стоматологічні установки. Н5-навісна на крісло пацієнта, Т5-підлогова.
Базова комплектація:
Призначення:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

САТВА КОМБІ Н6, T6

Блок лікаря: з нижнім розміщенням шлангів на 3-6 інструментів, оснащений: пультом керування установкою і кріслом 
пацієнта, з індикацією потужності працюючого інструменту, трифункційним пістолетом, мікродвигуном 
«SDE-M33E» (35 000 об/хв, Корея), 4-канальним пневмовиходом «MIDWEST». Педаль вмикання інструментів дис-
кова пневмоелектрична. За замовленням може бути укомплектований: негатоскопом; шестифункційним пістолетом; 
п’єзоелектричним скейлером, діатермокоагулятором; фотополімеризаційною лампою; мікродвигунами «Bien Air» 
(Швейцарія); підсвіткою інструментів.
Освітлення: стоматологічний дворежимний галогеновий світильник (1 режим 8000 Люкс, 2 режим 20 000 Люкс). За 
замовленням світильник може бути замінений на світильники: “EDI” (“FARO” Італія) (8000-:-27000 Люкс)
Гідроблок: поворотний з ежекторним слиновідсмоктувачем і системою чистої води. За замовленням може бути 
укомплектований блоком асистента на 2 або 4 інструменти, інжекторним пиловідсмоктувачем, системою високош-
видкісного пило-слиновідсмоктування, пультом керування.

                         Установки комплектуються кріслами пацієнта: «AG04» (PROMED, Італія), Сатва-Н, Сатва-НВ. 
Додатково.  Установки комплектуються важелями для кріплення моніторів, моніторами, інтраоральними камерами.

Стаціонарні стоматологічні установки. Н6-навісна на крісло пацієнта, Т6-підлогова.
Базова комплектація:
Призначення:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

SLOVADENT 800 BASIC

Стаціонарна установка: столик на жорсткому плечі, нижня подача, на 3 інструменти
з можливістю підключення до 5-ти інструментів, з механічними клавішами управління.

- світильник на пантографічному плечі 20 000 Люкс 50 Вт.
- керамічна плювальниця.
- слиновідсмоктувач (ежекторного типа, повітряний).
- світловий пневмовихід М4.
- шланг мікромотора Bien Air.
- 3-функційний пістолет.
- система автономної води.

Оснащення:

ТОВ «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії ТОВ «Регард»: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru
ПП «ЭЛД», 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Л.Толстого, 6, тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95, e-mail: igor@khust.net, www.eld.com.ua

SLOVADENT 
Словаччина

SLOVADENT 800 OPTIMAL

- установка, несена електромеханічним кріслом SK 800 з програмним управлінням (5 програм).
- столик на  пантографічному плечі, нижня подача, з механічними клавішами управління
   на 3 інструменти з можливістю розширення до 5-ти інструментів.
- світильник на пантографічному плечі  20 000 Люкс 50 Вт.
- пневмовихід Midwest зі світлом м4.
- шланг мікромотора Bien Air.
- пістолет 3-функційний.
- система автономної води.
- слиновідсмоктувач (ежекторного типа, повітряний).
- автономний блок чистої води.

Оснащення:

ТОВ «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії ТОВ «Регард»: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru,
ПП «ЕЛД», 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Л.Толстого, 6, тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95, e-mail: igor@khust.net, www.eld.com.ua

SLOVADENT 
Словаччина

SLOVADENT 800 OPTIMAL NEW 07

- установка, несена електромеханічним кріслом SK 800 з програмним управлінням (5 програм).
- столик на  пантографічному плечі, на 3 інструменти (з можливістю розширення до 5-ти інструментів),
   нижня подача (можлива верхня подача).
- енергоблок поряд з кріслом.
- поворотна скляна плювальниця під колір обшивки крісла.
- світильник на пантографічному плечі з потужністю 95 Вт 30000 Люкс.
- пістолет 3-функційний.
- пневмовихід Midwest зі світлом м4.
- шланг мікромотора Bien Air.
- поворотний пульт асистента з управлінням крісла.
- пістолет асистента 3-функційний.
- слиновідсмоктувач (ежекторного типа, повітряний).
- система автономної води.

Оснащення:

ТОВ «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії ТОВ «Регард»: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru,
ПП «ЭЛД», 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Л.Толстого, 6, тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95, e-mail: igor@khust.net, www.eld.com.ua

SLOVADENT 
Словаччина

S200, S250, S300

STERN WEBER
Італія

Базове оснащення:
Столик лікаря на 3 інструментальні модулі (6-функційний шприц «вода-повітря» з підігрівом, електромікромотор Bien 
Air зі світлом, пневмовихід Midwest зі світлом); пульт управління установкою та кріслом з незалежним настроюванням 
параметрів для 2-х операторів; операційний світильник з плавним регулюванням інтенсивності світла; навісний блок 
плювальниці з керамічною чашею; незалежне ввімкнення аспіраційних шлангів; столик для інструментів асистента з 
пультом управління; електромеханічне крісло пацієнта з роздільним програмуванням по 4 робочих положення для 
двох операторів + 2 стандартні програми (посадки та спльовування); підголівник Atlaxis з орбітальною артикуляцією 
та пневмофіксацією.

Примітки:
Базове оснащення доповнюється великим набором опцій.
Можливе виконання з верхньою або нижньою подачею інструментів на столику лікаря.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

S280TRC

STERN WEBER
Італія

Базове оснащення:
Електромеханiчне крiсло пацiента, яке монтується на блоці плювательниці та переміщується по ньому (пам’ять 
на  6 положень для кожного оператора, регулювання висоти від рівня підлоги: 41-81 см, максимальна вага 135 
кг). На регульованому (з пневмофіксацією) блоці лікаря монтується до 6 інструментальних модулів з нижньою 
або верхньою подачею шлангів інструментів. Вмонтований пульт  з  рідкокристалічним дисплеєм та управлінням 
швидкістю обертання турбіни та електромікромотору, інтенсивністю коливання скейлера, рухами крісла пацієнта 
з програмуванням 12 положень + стандартні  програми посадки та спльовування, вмикання/вимикання змивача 
плювательниці та наповнювача склянки з таймером, вмик./вимк. негатоскопа та операційного світильника.  

Підлоговий блок плювательниці з поворотною (270°) знімною скляною чашею (автоматичне електрорегулювання), 
змивач чаші та наповнювач склянки. Пульт асистента  з кнопками управління  установкою та кріслом на регульованому 
супорті з розміщенням до  4-х інструментів. Операційний світильник з орбітальною артикуляцією 
та плавним регулюванням інтенсивності світла (до 40000 Люкс)

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

S220TR, S320TR

STERN WEBER
Італія

Базове оснащення:
Столик лікаря з пневмофіксацією на 3 інструментальних модуля (6-функційний шприц вода/повітря з підігрівом, 
безщітковий електромікромотор MX Bien Air зі світлом, пневмовихід Midwest зі світлом); операційний світильник з 
плавним регулюванням інтенсивності світла; плювальниця з автоматичним електроприводом керамічної чаші; неза-
лежне ввімкнення аспіраційних шлангів; столик для інструментів асистента з пультом управління; електромеханічне 
крісло пацієнта з роздільним програмуванням по 4 робочих положення для трьох операторів; підголівник Atlaxis з 
орбітальною артикуляцією та  пневмофіксацією.
Примітки:
Нова TR серія стоматологічних установок Stern Weber задовольнить потреби будь-якого споживача.
Установки S320TR та S220TR цієї серії створені за спеціальною програмою вдосконалення продукції Stern Weber та від-
повідають її головним вимогам: витривалість та технічна надійність, ергономічний дизайн та компактність, зручність
у використанні та практичність.
Підлогова інсталяція установки, що не залежить від рухів крісла пацієнта, забезпечує її стійкість та збільшує робочий 
простір. Всі кращі якості, властиві продукції компанії Stern Weber, ще більше вдосконалені завдяки використанню
новітніх технологій.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

SD868-J

- столик лікаря на пантографічному плечі з сенсорним управлінням, нижньою подачею на 4 інструменти.
- світильник на пантографічному плечі з 2 режимами 10 000 Люкс та 20000 Люкс 50 Вт.
- пістолет вода/повітря.
- шланг турбіни м4,  негатоскоп.
- пульт асистента.
- пилосос ежекторного типу (повітряний).
- слиновідсмоктувач ежекторного типу (повітряний).
- пістолет вода/повітря.
- бойлер (підігрів води).
- стільчик лікаря.

Установка несена електромеханічним кріслом.

Оснащення:

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SUNDARB
Китай

SD868-B

- столик лікаря на пантографічному плечі з сенсорним управлінням верхньою подачею на 4 інструменти та можливіс-
тю розширення до 5 інструментів.
- поворотний блок плювальниці.
- світильник на пантографічному плечі з 2 режимами 10 000 Люкс та 20000 Люкс 50 Вт.
- пістолет вода/повітря.
- шланг турбіни м4,  негатоскоп, трей-столик.
- пульт асистента з сенсорним управлінням крісла.
- пилосос ежекторного типу (повітряний).
- слиновідсмоктувач ежекторного типу (повітряний).
- пістолет вода/повітря.
-бойлер (підігрів води), стільчик лікаря.

Установка несена електромеханічним кріслом.

Оснащення:

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SUNDARB
Китай

SD868-BM

- столик лікаря на пантографічному плечі з сенсорним управлінням, верхньою та нижньою подачею
на 4 інструменти та можливістю розширення до 5 інструментів.
- поворотний блок плювальниці.
- світильник на пантографічному плечі з сенсорним датчиком з 2 режимами 10 000 Люкс та 20000 Люкс 50 Вт.
- пістолет вода/повітря.
- шланг турбіни м4,  негатоскоп, трей-столик.
- автономний блок чистої води.
- пульт асистента з сенсорним управлінням.
- пилосос ежекторного типу (повітряний).
- слиновідсмоктувач ежекторного типу (повітряний).
- пістолет вода/повітря, бойлер (підігрів води).

Установка несена електромеханічним кріслом.

Оснащення:

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SUNDARB
Китай

EYECIA

Крісло пацієнта:
Рух крісла в чотирьох напрямках, дві програми в стандартному виконанні, 
лівий підлокітник, аварійний стоп у спинці крісла.
Блок лікаря:
Негатоскоп, тримач контейнеру для паперу, пульт управління (вибір, скидання, позиція, пам’ять, автоматичний на-
повнювач стакана, вмик/вимик, мікромотор), антиінфекційна система(немає системи зворотнього відсмоктування), 
система чистої води (750 мл.), лоток блока лікаря.
Гідроблок:
Підігрів води, автоматичне наповнення склянки, вакуумний фільтр, фільтр плювальниці, знімна чаша плювальниці
регулювання інтенсивності світла
Блок асистента:
Блок асистента з тримачами на три інструмента, столик блоку асистента, пульт управління (скидання, змив плюваль-
ниці, полоскання), поворотний ричаг з аварійним вимикачем, повітряний шланг слиновідсмоктувача, шланг слино-
відсмоктувача з тримачем.

Оснащення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

YOSHIDA
Японія

Блок лікаря: 
Столик лікаря з можливістю підключення 5 інструментів.
3 пневмовиходи Midwest. Пустер. Негатоскоп.
Панель керування кріслом та інструментами.
Блок асистента: 
Пустер, пилосос, слиновідсмоктувач, панель керування.
Гідроблок: 
Скляна/керамічна плювальниця з функцією повороту на 90*, автонаповненння склянки водою.
Освітлення: 
Світильник двох позиційний на 10 000 та 15 000 Люкс
Крісло пацієнта: 
Електромеханічне, безшумний мотор на 24В, повернення в «0» положення.
Опції: 
Додатково можливо встановити верхню подачу шлангів, ендоскопічну систему з монітором та 
відеокамерою, комплект наконечників, скейлер, лампа світодіодна фотополімерна, фіброоптика, 
кожана оббивка крісла та італійські світильники.

Базова комплектація:
SUNTEM ST-D303 

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua

SUNTEM
Китай

Блок лікаря: 
Cтолик лікаря з можливістю підключення 5 інструментів.
3 пневмовиходи Midwest. Пустер. Негатоскоп.
Панель керування кріслом та інструментами.
Блок асистента: 
Пустер, пилосос, слиновідсмоктувач, панель керування.
Гідроблок: 
Скляна/керамічна плювальниця з функцією повороту на 90*, автонаповненння склянки водою.
Освітлення: 
Світильник двох позиційний на 10 000 та 15 000 Люкс.
Крісло пацієнта: (Cистема Step Type) 
Електромеханічне, безшумний датський мотор на 24В, повернення в «0» положення.
Опції: 
Додатково можливо встановити верхню подачу шлангів, ендоскопічну систему з монітором та 
відеокамерою, комплект наконечників, скейлер, лампа світодіодна фотополімерна, фіброоптика, 
кожана оббивка крісла та італійські світильники

Базова комплектація:
SUNTEM ST-RYAN

SUNTEM
Китай

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua
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«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, 
тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, 
е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

QUATTRO
Чотирьохциліндровий безмасля-
ний компресор для 4 установок

TORNADO 2X130
Двохагрегатний безмасляний 
компресор для 4 установок з 

осушувачем

TORNADO 130
Двохциліндровий безмасляний 

компресор для 2 установок з 
осушувачем

TORNADO 70
Одноциліндровий безмасляний 

компресор для 1 установки з 
осушувачем

DUO
Двохциліндровий безмасляний 

компресор для 2 установок з 
осушувачем

VS250S
Відсмоктуючий агрегат з сепарато-

ром для 1 установки

TORNADO 40
Одноциліндровий безмасляний 

компресор для 1 установки

V250
Відсмоктуючий агрегат для 1 уста-

новки без сепаратора
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КОМПАКТ 10 одноциліндрові безмасляні компресори з ресивером на 10 л.

DK 50.10 Z 70/5 10 1 65 1 0.75 230/(1-) 4.5-6 33x43x52.5 36

DK 50.10 S з шафою 70/5 10 1 45 1 0.75 230/(1-) 4.5-6 42x52.5x62 49

DK 50.10 Z DRY з осушувачем 70/5 10 1 65 1 0.75 230/(1-) 4.5-6

DK 50.10 S DRY з шафою й осуш. 70/5 10 1 45 1 0.75 230/(1-) 4.5-6

PLUS одноциліндрові безмасляні компресори з ресивером на 25 л.

DK 50 PLUS 70/5 25 1 66 1 0.75 230/(1-) 4.5-6 46x46x69 44

DK 50 PLUS DRY з осушувачем 70/5 25 1 66 1 0.75 230/(1-) 4.5-6

DK 50 PLUS S з шафою 70/5 25 1 48 1 0.75 230/(1-) 4.5-6 55x55x79 73

DK 50 PLUS S DRY з шаф. й осуш. 70/5 25 1 48 1 0.75 230/(1-) 4.5-6

2V двоциліндрові безмасляні компресори з ресивером на 25 л.

DK 50 2V 140/5 25 1-2 68 2 1.1 230/(1-) 5-7 46x46x69 48

DK 50 2V DRY з осушувачем 140/5 25 1-2 68 2 1.1 230/(1-) 5-7

DK 50 2V S з шафою 140/5 25 1-2 53 2 1.1 230/(1-) 5-7 55x60x79 83

DK 50 2V S DRY з шаф. й осуш. 140/5 25 1-2 53 2 1.1 230/(1-) 5-7

2V двоциліндрові безмасляні компресори з ресивером на 110 л.

DK 50 2V/110 140/5 110 1-2 70 2 1.1 230/(1-)
 400/(3-) 5-7 109x43x87 68

DK 50 2V/110 DRY з осушувачем 140/5 110 1-2 70 2 1.1 230/(1-) 
400/(3-) 5-7

DK 50 2VS/110 з шафою 140/5 110 1-2 55 2 1.1 230/(1-) 
400/(3-) 5-7

DK 50 2V S/110 DRY з шаф. й 
осуш. 140/5 110 1-2 55 2 1,1 230/(1-) 

400/(3-) 5-7

DK 50 2x2V/110 280/5 110 3-4 72 4 2.2 230/(1-) 
400/(3-) 5-7 109x43x87 106

DK 50 2x2V/110 DRY 
з осушувачем 280/5 110 3-4 72 4 2.2 230/(1-) 

400/(3-) 5-7

DK 50 2x2VS/110 з шафою 280/5 110 3-4 72 4 2.2 230/(1-) 
400/(3-) 5-7

DK 50 2x2VS/110 DRY з шафою й
осушувачем 280/5 110 3-4 72 4 2.2 230/(1-) 

400/(3-) 5-7

Компресори з відсмоктуючими агрегатами.

DUO з відсмоктуючим агрегатом 70(1100*) 25 1 49 1 0.75+0.45 230/(1-) 4.5-6(-12) 50x55x126 103

DUO DRY з відсм. агрегат. i осуш. 60(1100*) 25 1 49 1 0.75+0.45 230/(1-) 4.5-6(-12)

DUO 2V з відсм. агрегатом 120(1100*) 25 1-2 53 2 1.1+0.45 230/(1-) 5-7 55x55x126 112

DUO 2V DRY з відсм. агр. i осуш. 140(1100*) 25 1-2 53 2 1.1+0.45 230/(1-) 5-7

*максимальні витрати (л/хв.) для відсмоктуючого агрегату

MONZUN 1/2/3 ASPINA/ DO 2.1

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-
06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

Продуктивність (при робочому тиску 5 бар):
Монзун 1 (однокамерний)  – 120 л/хв.
Монзун 2  (двокамерний) – 240 л/хв.
Монзун 3 (двокамерний) – 120 л/хв.

Продуктивність максимальна: 1100 л/хв. 
Максимальне розрядження: 120 мбар.
Кількість установок, що обслуговуються: 1. 
Рівень шуму: 48 дБ.
Параметри електроживлення: 220 В; 50 Гц. 
Габарити/маса: 350х565х860 мм/38 кг.

ТОВ “ЕКОМ” - це словацька компанія, що займається роз-
робкою і виробництвом, передусім безмасляних дентальних 
компресорів, дентальних відсмоктуючих пристроїв і аксесуа-
рів для них. Самозмащувальні поршневі кільця виготовлені з 
тефлону; нешкідливі з точки зору медицини компоненти; вну-
трішня поверхня ресиверів покрита захисним шаром; автома-
тичні осушувачі забезпечують високу гарантію якості повітря, 
подачу якого здійснюють компресори.

Випускаються в двох модифікаціях –
для монтажа на компресор та настінний.

Основні характеристики: Основні характеристики:

Примітки:

Осушувачі повітря. Aspina - аспіраційний пристрій. 
D021-вакуумний агрегат.

Призначення: Призначення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 
43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ” м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22, 
e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua
«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 
28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

Словаччина

КОМПРЕСОРИ СТОМАТОЛОГІЧНІ. АСПІРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
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АПАРАТИ ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ

TU-TU WHITE

IV-TECH
Південна Корея

Світлодіодна дентальна лампа для відбілювання Tu-Tu white застосовується для т.зв. “офісного” відбілюван-
ня і може використовуватися із будь-яким відбілюючим засобом, що активується світлом. Широкий спектр та 
висока інтенсивність світлового випромінювання забезпечують ефективніше відбілювання.

Потужність LED: 9 Вт.
Ширина спектру: 370 – 530 Нм.
Вибір тривалості світіння: від 5 до 30 хв. 
Звукова індикація початку і закінчення сеансу та кожні 10 сек. 
Живлення: від батареї та від мережі.
Батарея Li-ion.
Ємність батареї 2300 мА\год.
Забезпечує 2 год. безперервного світіння, час зарядки – 6 год.
100 хв. світіння практично без втрати потужності.
Батарея безпечна (немає ризику вибуху).

Світлодіодна лампа.
Акумуляторна батарея.
Зарядний пристрій з блоком живлення 220 В.
Пристосування для монтування лампи до спинки крісла установки.
Захисні окуляри для пацієнта.

Потужний світлодіод дозволяє проводити сеанс відбілювання за 20 хвилин.
Широкий спектр випромінювання забезпечує універсальність щодо виду фотополімерного відбілюючого матеріалу.
Зручність у використанні забезпечують  різні варіанти монтування: на струбцині, на мобільній стійці з під’єднанням до 
мережі та на мобільній стійці для бездротової лампи.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа
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TYW2 90/4 38 1-2 62 2 0.75 220(1) 4.5-7.5 54x54x86 30

TYV2A 110/4 50 2-3 64 2 1.1 220(1) 4.5-7.5 65x65x68 56

TYW4 180/4 80 3-4 72 4 1.4 220(1) 4.5-7.5 106x48x80 60

TYW4A 165/4 80 3-4 68 6 1.65 220(1) 4.5-7.5 106x48x80 65

TYW6 250/4 120 5-6 90 4 2.48 220(1) 4.5-7.5 124x54x91 88.5

TYW6A 264/4 120 5-6 72 6 2.25 220(1) 4.5-7.5 124x54x91 92.4

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

КОМПРЕСОРИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

SATVA
Україна

COMPRESSORS

SIL-EOL 24/50

30/7 s 30/15 s СS 30/7 s

CS 100/30 s

model code
LT/MIN*

CFM
LT/MIN

CFM
LT

GAL
BAR
PSI

КВт/HP
VOLT/

HZ
dB/1m

KG
LB

KG
LB

30/7s 100182
105
3.7

130
4.59

30
7.92

8
114

0.75/1 230/50 73
37
81

40
88

30/15s 100180
200
7.06

250
8.83

30
7.92

8
114

1.5/2 230/50 73
44
97

47
115

50/15s 100178
200
7.06

250
8.83

50
13.21

8
114

1.5/2 230/50 73
55
121

68
151

CS 30/7s 100183
105
3.7

130
4.59

30
7.92

8
114

0.75/1 230/50 61
67

148
75
165

CS 100/30 s 100161
400
14.12

500
17.65

100
26.42

8
114

3/4 230/50 68
150
330

165
363

24/10s 100203
120

4.24
155
5.47

24
6.34

8
114

1.125/1.5 230/50 72
28
61

30
65

SIL-EOL 24/50 100196
37
1.3

50
1.75

24
6.34

8
114

0.35/0.5 230/50 40
28
62

30
65

КОМПРЕСОРИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

MGF
Італія

«KHOROZ DENTAL», м. Львів, вул. Зелена, 208 а, тел./факс: 8 (0322) 98-41-37, 40-45-31, моб.: 8 (067) 679-37-01, e-mail:  info@ukrdent.com

ASPIR 1

АСПІРАТОР; КОМПРЕСОР ТА АСПІРАТОР В ОДНОМУ 
ШУМОПОГЛИНАЮЧОМУ КОРПУСІ

MODELLO 
MODEL

CODICE 
CODE

LT/MIN* 
CFM

LT/MIN 
CFM

LT 
GAL

BAR
PSI

КВт       HP 
КВт        HP

VOLT/HZ
VOLT/HZ

dB/1m 
dB/40 INCH

КG
 LB

KG
LB

ASPIR-COMP 
PUMP

100101

-
-

2300
-
-

MAX VUOTO
150 mbar

0,56      0,75 230/50

65
105
231

113
248ASPIR-COMP 

30/7 SCE
105 
3,7

130 
4,59

30
7,92

8
114

0,75             1 230/50

ASPIR-COMP 
PUMP

100102

-
-

3500
-
-

MAX VUOTO
150 mbar

1,12         1,5 230/50

65
122
268

130
286ASPIR-COMP 

30/15 SCE
200 
7,06

250 
8,83

30
7,92

8 
114

1,5            2 230/50

model
LT/MIN

CFM

MAX 
VUOTO

p mbar
КВт - Hp VOLT/HZ

dB/1m
dB/40 inch

Surgeries
KG
LB

ASPIR 1 1.167 - 41 120 0.37 - 0.5 230V - 50 Hz 58 1 10 - 22

YJ60

Компресор стоматологічний.

Номінальна напруга: 230В/50 Гц (60 Гц).
Потужність двигуна: 0,55 кВт.
Потужність компресора: 70л/хв. при тиску 5 бар.
Робочий тиск компресора: 4,5-6 бар.
Об’єм резервуару повітря: 24 л.
Рівень шуму без корпусу: 60дБ.
Рівень шуму в закритому корпусі: 49дБ.
Маса: 32 кг.
Розміри (шхгхв): 480-460-690 мм.

Призначення

Основні характеристики:

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

YJ130

Компресор стоматологічний.

Номінальна напруга: 230В/50 Гц (60 Гц).
Потужність двигуна: 0,55 кВт.
Потужність компресора: 130л/хв. при тиску 5 бар.
Робочий тиск компресора: 4,5-6 бар.
Об’єм резервуару повітря: 45 л.
Рівень шуму без корпусу: 60 дБ.
Рівень шуму в закритому корпусі: 49 д.
Кількість установок: 1-2.

Призначення

Основні характеристики:

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

XP500

Компресор стоматологічний.

65 л/хв.
Ресивер 25 л

Призначення

Основні характеристики:

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

GRANUM-100 

GRANUM
Китай

«БІОМЕД»
Китай

«БІОМЕД»
Китай

«БІОМЕД»
Китай

Безмасляний стоматологічний компресор.

Продуктивність: 100 л / хв 
Робочий тиск: 0.8 МПа 
Об’єм ресивера: 35 л 
Потужність: 750 W 
Рівень шуму: 60 ~ 65 Дб

Призначення:

Основні характеристики:

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, 
тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

РЕЦИРКУЛЯТОР ПОВІТРЯ

Розрахований на об’єм приміщення - до 50 куб.м. 
Габарити: 85х18х28см 
Вага: 8кг, 
Оптимальна відстань кріплення від підлоги 1-1,5 м.
Сфера застосування: 
- побутові приміщення 
- лікувально-профілактичні установи 
- виробничі установи 
- громадські установи

Бактерицидний ультрафіолетовий, призначений 
для знезараження повітря приміщень у присутності 
людей необмежений час,  без засобів індивідуаль-
ного захисту.
Основні характеристики:

Призначення:

РУПП «ВИТЯЗЬ» 
Білорусь

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 
24-85-62, моб.: (050) 393-63-19, e-mail: sklad4@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

ОЧИЩУВАЧІ ПОВІТРЯ

СКЕЙЛЕРИ

АПАРАТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ

VECTOR

Системний комплект

Базовий апарат у комплекті з паро- і скейлер наконечником, підставкою для наконечника, педаллю управління, Vector флю-
ід поліш, Vector флюід абразив, Vector дезінфекція, сервісний набір, набір інструментів Tool-Kit Paro і скейлер наконечник.
Vector системний комплект
Базовий апарат у комплекті з паро-наконечником, підставкою для наконечника, педаллю управління, 
Vector флюід поліш, Vector флюід абразив, Vector дезінфекція, сервісний набір, набір інструментів Tool-Kit Paro.
Паро-наконечникв комплекті
Vector паро-наконечник з патентованим резонансним кільцем.
Скейлер-наконечник в комплекті
Високоефективний скейлер-наконечник для професійного видалення зубного каменю з одночасним поліруванням, 
вкл. інструмента  Tool-Kit Paro.
Vector Cart
Столиик чудової форми і дизайну, вкл. додаткові полиці. 
Потрійна розетка з інтегрованим електрокабелем 2,5 м. Висота: 76,5 см, діаметр: 45 см.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина

AIR-FLOW MASTER PIEZON®

EMS
Швейцарія

Оригінальні методи Air-Flow і  Piezon – ефективно ви-
даляють біоплівку в найбільш глибоких пародонтальних 
кишенях, скорочують рівень бактерій, максимально за-
хищають ясна.

1 базовий апарат. 1 світлодіодний наконечник Piezon®. 
1 наконечник air - flow®. 1 наконечник perio - flow®. 
3 насадки. 2 шланги наконечників. 2 магнітні утримувачі 
наконечників. 1 місткість для рідини (350 ml). 1 місткість 
для порошку air - flow®.1 місткість для порошку perio - 
flow®. 1 комплект носиків perio - flow®, 40 шт. 
1 “4-крокова” педаль. 1 пляшка порошку air - flow 
класик.

Комбінований апарат.Призначення:
Основні характеристики:

Комплектація:

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, 
тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

PIEZON MASTER 700®

EMS
Швейцарія

Сенсорна панель - швидкість і точність налаштувань, гі-
гієнічність. Світлодіодна шкала регулювання потужності 
на 17 положень. Вибір стандартного або ендо-режима 
роботи, функція автоматичної пам’яті. Частота коливань 
32 кГц. Автоматичний режим чищення.

2 світлові наконечники. 8 насадок з ключем Combi Torque. 
2 шланги. 2 магнітних зйомних утримувача наконечника. 
2 банки для рідини. Багатофункціональна педаль.

Багатофункціональний ультразвуковий апарат. 
Оригінальна технологія Piezon забезпечує контрольовану 
коливальну дію, максимально зберігаючи епітелій по-
рожнини рота і ясен.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, 
тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

AIR-FLOW MASTER®

EMS
Швейцарія

Комбінує дві технології в одному корпусі - AIR - FLOW®, 
широко відомий оригінальний метод піскоструменевої 
поліровки поверхні зубів і PERIO - FLOW® - новий метод 
під’ясенного поліровання і лікування глибоких пародон-
тальних кишень. 

Система PERIO - FLOW®.
Два оригінальні наконечники PERIO - FLOW®.
Бокс, що стерилізується, для наконечників, розмір 1/4.
40 одноразових насадок PERIO - FLOW® в комплекті.
1 місткість для періопорошку PERIO - FLOW®.
Система AIR - FLOW® для профілактики.
Два оригінальні наконечники AIR - FLOW®.
Бокс, що стерилізується, для наконечників, розмір 1/4.
2 місткості для порошку.

Основні характеристики:

Комплектація:

КМІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, 
тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomatservice.com.ua

СКЕЙЛЕР АВТОНОМНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ 
TOP SELECTOR

APOZA
Тайвань

Властивості: Автономність подачі води або відфільтрова-
них розчинів підвищують можливості та розширюють сферу 
застосування. Для роботи достатньо тільки електромережі 
220В. Висока частота та потужність забезпечують ефективність 
роботи та довготривалу надійність приладу. Всі робочі пара-
метри та інтенсивність подачі води можуть коригуватися ко-
ристувачем в процесі роботи. Для роботи з даним приладом 
слід використовувати насадки типу EMS.

                           Видалення зубних відкладень, під-
вищення ефективності іригації кореневих каналів, 
розкриття кальцифікованого устя кореневого кана-
лу, розпломбування каналу на початковій стадії.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349,  275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Прилад, накінцівник, насадки та інші необхідні аксесуари.

СКЕЙЛЕР УЛЬТРАЗВУКОВИЙ TOP SELECTOR 

APOZA
Тайвань

Властивості: Висока частота та потужність забезпечують 
ефективність роботи та довготривалу надійність при-
ладу. Всі робочі параметри та інтенсивність подачі води 
можуть коригуватися користувачем в процесі роботи.
Для роботи з даним приладом слід використовувати на-
садки типу EMS.

Прилад, накінцівник, насадки та інші необхідні аксесуари.

Видалення зубних відкладень, підвищення ефек-
тивності іригації кореневих каналів, розкриття каль-
цифікованого устя кореневого каналу, розпломбу-
вання каналу на початковій стадії.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

ART-P4

BONART
Тайвань

Ультразвуковий п’єзоелектричний скейлер з технологією AGC
(автоматичного регулювання потужності)
ART-P4 — це сучасний високотехнологічний пристрій, що застосовується для зняття зубних відкладень,
періодонтального та ендодонтичного лікування.

Робоча частота – 30 кГц. 
50-ступінчасте регулювання потужності.
Технологія AGC – автоматичного регулювання потужності: при зростанні навантаження керуючий модуль
подає на наконечник більшу потужність, в результаті чого частота коливань насадки залишається сталою.
Модуль керування має вбудований рідкокристалічний дисплей, що відображає поточний режим і значення
потужності та дозволяє вибирати режими «Скейлінг», «Періо», «Ендо» лише обертанням регулятора.
Три різних кольори блоку та наконечника – синій, фіолетовий та зелений.

Модуль керування з генератором та дисплеєм.
Наконечник.
Педаль увімкнення/вимкнення.
Трубка для під’єднання до системи чистої води.
Також у комплекті: 
4 насадки різного типу, 
4 індивідуальні ключі для загвинчування насадок,
1 алюмінієвий стерилізаційний бокс
або:
4 насадки різного типу,
1 ключ для закручування насадок.

Існує варіант скейлера, призначений для вмонтування в стоматологічну установку –
ART-PB3 (у комплектації з РК дисплеєм).

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ART-P6 

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BONART
Тайвань

Ультразвуковий п’єзоелектричний скейлер ART-P6 з технологією AGC
(автоматичного регулювання потужності)
ART-P6 застосовується для зняття зубних відкладень, періодонтичного та ендодонтичного лікування.

Робоча частота – 30 кГц. Технологія AGC – автоматичного регулювання потужності: при зростанні навантаження керую-
чий модуль подає на наконечник більшу потужність, в результаті чого частота коливань насадки залишається сталою.

Модуль керування з генератором. Наконечник. Педаль увімкнення/вимкнення.
Трубка для під’єднання до системи чистої води. 4 насадки різного типу. 1 ключ для закручування насадок.

Ультразвуковий п’єзоелектричний скейлер ART-P6 з технологією AGC - нова компактна модель
із вигідним співвідношенням ціна/якість.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

REMEWHITE

Освітлення зубів без захисту ясен під час процедури нанесення гелю та практично без 
гіперчутливості після сесії. 
Потужне (3000 мВ/кв.см) джерело світла - плазменна лампа з розсіючою насадкою на підло-
говому штативі, гарантує ефективність потрапляння відбілюючого агента через емаль.  Мож-
ливість використання плазменної лампи як фотополімеризатора з екстремально коротким 
часом полімеризації - 3-5 сек.

Система апаратного відбілювання зубів  

Основні характеристики:

Призначення:

REMEDENT
Бельгія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info



www.navistom.netwww.navistom.net[ 38 ]█ █[ 39 ]

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

НАСАДКИ ТА ВКЛАДКИ ДО СКЕЙЛЕРІВ

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BONART
Тайвань

Для п’єзоелектричних скейлерів EMS-сумісні – для скейлінгу.

Для п’єзоелектричних скейлерів Satelec-сумісні – для скейлінгу.

Для п’єзоелектричних скейлерів Satelec-сумісні – хірургічні.

Для п’єзоелектричних скейлерів Satelec-сумісні – хірургічні SPA-серія.

Насадки для U-файлів (існують модифікації 90° та 120°) EMS- та Satelec-сумісні.

Вкладки для магнетостриктивних скейлерів 25 кГц та 30 кГц різних типів.

УЛЬТРАЗВУКОВІ СКЕЙЛЕРИ CAVITRON - ЦЕ ІНВЕСТИЦІЯ В ЗДОРОВ'Я І КОМФОРТ ПАЦІЄНТА, А ТАКОЖ ЕРГОНОМІКУ 
І ДОВГОТРИВАЛУ НАДІЙНІСТЬ.

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49 , тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

Переваги Cavitron : 
1. Магнітострикційна система створення ультразвукових коливань : 

- Дає вібрації в чотирьох напрямах (проти двох у п'єзоелектричній системі)
- Безболісна обробка зубів і під’ясенних кишень 
- Робоча частота до 25-30 кГц

2. Швидка зміна насадок завдяки простій фіксації в аплікаторі (не потребує використання ключа)
3. Регулювання подачі охолоджуючої рідини на ручці аплікатора 

4. Зручне колірне маркування насадок відповідає необхідній операції 
5. Широкий спектр устаткування включає моделі як з місткістю для води і помпою, так і без них, 

для безпосереднього підключення до установки 
6. Наявність в асортименті моделей з піскоструминними блоками 

7. Використання апарату не лише для зняття зубного каменю, але і для профілактики пародонтозу.
8. Компактний, стильний і функціональний дизайн 

9. Опціонально безпровідна педаль 
10. Наявність насадок зі сфокусованим розпиленням рідини для роботи в різних ділянках ротової порожнини. 

11. Можливість використання в процесі обробки імплантів. 

Фірма Крим-МедМаркет представляє модельний ряд ультразвукових скейлерів Cavitron, вир-ва Dentsply. 
Сучасний дизайн і інноваційні можливості скейлерів не залишать байдужим жодного професіонала. 

Пародонтологія – видалення каменю. 
Ендодонтія - формування і очищення кореневого каналу, латеральна конденсація гутаперчі, видалення кальцифікатів, 
видалення фрагментів зламаних інструментів, зняття коронок, мостів, штифтів, 
ретро°Сне препарування кореневих каналів. 
Препарування порожнини зуба, реставрація.
Хірургія - робота з кісткою, видалення зубів, синус-ліфтинг, чищення імплантів.

Основні характеристики:

ІНСТРУМЕНТИ

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

EMS
Швейцарія

UDS-N3 
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

WOODPECKER
Китай

П’єзоелектричний скейлер.

П’єзоелектричний скейлер для монтування в установку.
Два режими роботи (скалінг, ендо).
Комплектується шістьма насадками: G1,G2, G3, G4, P1, E1.

UDS-A
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

WOODPECKER
Китай

П’єзоелектричний скейлер.

П’єзоелектричний скейлер з трьома режимами (скалінг, періо, ендо) і можливістю роботи з
фотополімеризаційною лампою.
Скейлер комплектується шістьма насадками: G1, G2, G3, G4, P1, E1.

UDS-P
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

WOODPECKER
Китай

П’єзоелектричний скейлер.

П’єзоелектричний скейлер з двома функціями (скалінг, ендо) і можливістю
підключення фотополімеризаційної лампи.
Скейлер комплектується сьома насадками: G1, G2, G3, G4, P1,P3, E1.

UDS-E
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

П’єзоелектричний скейлер.

П’єзоелектричний скейлер з автономною системою чистої води і перистальним насо-
сом, яка допускає використання антисептичних та інших розчинів.
Три режими роботи (скалінг, періо, ендо).

WOODPECKER
Китай
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CMR - 01B

НАСАДКИ ДЛЯ СКЕЙЛЕРІВ WOODPECKER

Призначення:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

WOODPECKER
Китай

Насадки для скейлерів WOODPECKER.

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com

UDS-L 
Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

WOODPECKER
Китай

Скейлер ультразвуковий  (автономний).

Параметри мережі живлення: 220-230 В; 50 Гц; 150 мА.
Потужність: 3-20 Вт (регульована).
Частота: 30 - 3 Гц.
Тиск води: 0,01-0,5 мПа.
Вага основного блоку: 0,77 Кг.
Вага блоку живлення: 1,25 Кг.
Режим: Безперервна регуляція. 
Скейлер має три режими роботи: скалінг, ендофункція, фотополімерна лампа. 
Скейлер може оснащуватися світлодіодною фотополімерною лампою LED - L(Woodpecker), потужність - 1000 мВт./см2.

UDS - L повністю автономний прилад, оснащений системою автоматичної подачі води і не вимагає підключення до 
стоматологічної установки. Насадки зроблені з титанового сплаву для забезпечення надійного механічного функціо-
нування і довговічності. 

АПАРАТИ ДЛЯ МІКРОАБРАЗИВНОГО ПРЕПАРУВАННЯ

АПАРАТИ ПІСКОСТРУМИННІ ІНТРАОРАЛЬНІ

ІНТРАОРАЛЬНІ КАМЕРИ. МОНІТОРИ

SANDMAN FUTURA  

Препарування каріозних порожнин без анестезії.
Герметизація фісур (очищення та підготовка).
Створення ретенційного шару в межах емалі та дентину для кращого зчеплення.
Кондиціюнування матеріалів та композитів для кращого зчеплення.
Кондиціюнування кераміки перед силаніруванням.
Видалення амальгамових, цементних та композитних пломб.
Видалення пегментованих та фарбованих зубних субстанцій, видалення зубного нальоту.
Видалення лишків або залишків цементів (в т.ч. ортодонтичних).
Очищення порожнин перед ендодонтичним лікуванням та пломбуванням.
Видалення ріжучого краю зуба при зміні кольору (наприклад від куріння).
Часткове вибілювання зубів.
Препарування під лінгвальні ортодонтичні конструкції.
Підготовка поверхні перед застосуванням адгезивних систем.
Тунельне препарування.
Всі випадки препарування, коли неприпустима вібрація.
Створення ендодонтичного доступу через композитні відновлення або кераміку.
Лікування дітей.
Лабораторні мікроабразивні процедури.

При інсталяції апарату не потрібні ніякі додаткові комунікації (вода, злив, електрика і т.д.). Має стандартне кріплення 
VESA (як на LCD-моніторах), завдяки чому може бути встановлений як на стоматологічній установці, так і настільно, 
настінно тощо.

Навісний модуль управління Futura.
2 кінцевика для порошка 29 та 45 мікрон.
6 капсул порошка по 40 г (3 шт. - 29 мк + 3 шт. - 45 мк).
Захисні прозорі окуляри 2 шт.
Захисні чохли для наконечників 10 шт.

Стандартний робочий тиск повітря: до 8 bar (дуже ефективний вже при низькому тиску повітря - 1.5-2 bar). 
Невеликі габарити, компактний ергономічний дизайн, вага менше 3 кг. Застосовується спеціально калібро-
ваний, «безпиловий» порошок оксиду алюмінію фракцій: 29 та 45 мікрон. Ножна педаль з функцією регулю-
вання сили повітряного тиску від 1,5 до 5 bar.

Основні галузі застосування:

Примітки: 

Комплектація: 

Технічні характеристики: 

SANDMAN DENTAL APS 
Данія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88, факс: (061) 289-33-89, е-mail: dentland@optima.com.ua, www.dentland.com.ua

Апарат для мікроабразивного препарування.
Призначення:

AIR - FLOW® HANDY 2 

AIR-FLOW® HANDY PERIO

EMS
Швейцарія

Піскоструминний апарат, який працює з усіма видами 
профілактичного порошку AIR, - FLOW®, на основі спе-
ціально обробленого бікарбонат натрію, неймовірно 
ефективний в області профілактичного лікування і під-
ходить до більшості турбінних роз’ємів.

Перший в світі апарат для профілактики підясенних об-
ластей, видаляє біоплівку вщент періодонтальної кишені 
до 10 мм, час лікування – 5с на кишеню. 
Тиск води: 0.7 – 1.5 панів. Тиск повітря: 3 – 4 панів.

Призначення:

Призначення:

КМІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, 
тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomatservice.com.ua

Інтраоральна камера.

Пам’ять на 8 знімків.
Працює на будь-якому моніторі без ПК.

Призначення

Основні характеристики:

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

«БІОМЕД» 
Китай

VISTA PROOF

Діагностична інтраоральна камера.

-Світлодіоди випромінюють голубе - фіолетове світло;
- Довжина хвилі складає 405 Нм;
- Червоний флуоресціювальний сигнал: карієс. Червоне світло виникає за наявності бактерій-порфинів;
- Зелений флуоресціювальний сигнал: здорова емаль;
- Обробка зображення за допомогою програмного забезпечення DBSWIN.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина

VISTACAM

Цифрова рентгенівська система для оперативного отримання рентгенівських зображень на моніторі РС-комп’ютера 
в умовах стоматологічного кабінету.

Роздільність: 470.000 пікселів
Глибина поля в ротовій порожнині: 24 мм для структур розміром до 60 мм
Вага: 130 гр., 200 гр. 
Довжина наконечника: 198 мм, 207 мм 
Діаметр макс.: 27 мм 
Живлення: 5В. Через додатковий кабель в роз’єм USB 
Пересилання: 2 м ( + опціонально 7 м), аналогове 3 м (+ опціонально 2 м), цифрове через кабель USB 
Інтерфейс: S-Video, USB 2.0 
Можливість роботи декількох користувачів.
Можна вмикати і вимикати з мережі.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина
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ADVANCE CAM

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

Інтраоральні камери.

Сенсор SONY Super HAD, 0.25’’ CCD. Точкова діафрагма, фіксована фокусна відстань. 
Роздільна здатність: 1300000 пікселів.

6 основних комплектів камер:
1. Камера АІС 899 Рсмп
Використовується без з’єднуючого блока та підключається через USB-порт до комп’ютера, програмне забезпечення ТРС, 
яке додається, дозволяє обробляти та зберігати зображення. Програмне забезпечення розраховане для роботи з сис-
темами Windows 2000, XP.
2. Камера АІС 888 Р зі з’єднуючим блоком АІС 750. Блок дозволяє підключити камеру до телевізорів, моніторів з віде-
овходом, або через USB-порт до комп’ютера.
Камера з блоком забезпечує захват зображення (режим стоп-кадр), повноекранний та чотирисекційний режим зо-
браження, пам’ять на 6 знімків.
3. Камера АІС 888 Р зі з’єднуючим блоком АІС 650. Блок дозволяє підключити камеру до телевізорів, моніторів з ві-
деовходом, або через USB-порт до комп’ютера. Для запису зображення в блоці АІС 650 використовується CD-карта 
пам’яті на 256 МВ.
Камера з блоком забезпечує захват зображення (режим стоп-кадр), повноекранний та чотирисекційний режим зо-
браження, пам’ять більше ніж на 100 знімків.
4. Камера АІС 888 Р зі з’єднуючим блоком АІС 805. Блок дозволяє підключити камеру до телевізорів, моніторів з ві-
деовходом, або через USB-порт до комп’ютера. Камера з блоком забезпечує захват зображення (режим стоп-кадр), 
повноекранний та чотирисекційний режим зображення, пам’ять на 112 знімків.
5. Камера АІС 888 Р з з’єднуючим блоком АІС 825. Блок дозволяє підключити камеру до телевізорів, моніторів з відеов-
ходом, або VGA входом, також через USB-порт до комп’ютера. Камера з блоком забезпечує захват зображення (режим 
стоп-кадр), повноекранний та чотирисекційний режим зображення, пам’ять на 112 знімків.
6. Камера АІС 888 Р інфрачервоний передавач АІС 900, зі з’єднуючим блоком АІС 815, пульт дистанційного керування. 
Безпровідний варіант Advance CAM. Комплект дозволяє підключити камеру до телевізорів, моніторів з відеовходом, 
або через USB-порт до комп’ютера. Комплект забезпечує: безпровідний режим роботи; 
захват зображення, режим стоп-кадр; повноекранний чи чотирисекційний режими зображення; пам’ять на 112 знімків; 
управління камерою та зображенням за допомогою дистанційного пульта.

SATVA
Україна

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

OWANDY CAM 

OWANDY
Франція

Нова інтраоральна камери Owandy поєднує в собі переваги: відео-та новітніх цифрових технологій. 

Об’єктив 1,3M пікселів, 1/4 ’’ CMOS сенсор;
Висока роздільна здатність: до 1280x1024 пікселів;
Освітлення: 6 вбудованих світлодіодів високої яскравості;
Оптимізоване відтворення зображення з високою контрастністю;
Повна інтеграція Quickvision Plus.

Завдяки своїм компактним розмірам OwandyCam легко розміщується у Вас в руці. 
Його ширококутний об’єктив не вимагає ручного налаштування, що виключає неточності і втрату часу.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

MD 760/MD 750/MD 820SD ІНТРАОРАЛЬНІ ВІДЕО КАМЕРИ

Ручний модуль, док-станція/ трансмітер, SD карта (1GB), ПЗ.Комплектація:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

MAGTOLE
Китай

Сенсор: 1/4” SONY CCD. Роздільна здатність: 2.0 MPxls. Підсвітка: 6 білих світлодіодів (5600K).
Фокусна відстань: 3mm~50mm, програмне забезпечення. Стандарти: VGA, VIDEO (PAL), USB, VHS, S-VHS.
Зберігання до 148 знімків в док-станції / 112 знімків на SD карті для переносу на ПК.

Документування.Призначення:
Основні характеристики:

БЕЗТІНЬОВІ СВІТИЛЬНИКИ

D-TEC AB
Швеція

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

DENTA

Ідеальне визначення кольору та відсутність стробоскопічного ефекту, що викликає втому очей. 
6 ламп х 24 Вт = 4800 Люкс, температура світла 6500°К.
Габарити: 1355 х 750 х 55 мм. 
Висота кріплення 2200 мм від рівня підлоги.

Основні характеристики:
Професійний світильник з кріпленням на стелі і електронним стартом.
Призначення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

D-TEC AB
Швеція

SKY BLUE

Висока інтенсивність освітлення
Оптимальне денне світло для визначення кольору - температура кольору 4000-6500К RA85
Інфрачервоний фільтр для попередження теплового випромінювання
Відсутність стробоскопічного ефекту під час світіння
Світло без блимання з повним рефлекторним розсіювачем
Високоякісне немерехтливе світло
Відсутність магнітного і альтернативних електричних полів
Сенсорний перемикач для регулювання світла (тільки у Dentaplus)
Дистанційний регулятор світла (тільки у Dentaplus Махі)
Легкість монтажу світильника і заміни ламп
Класифікація захищеності ІР20

Основні характеристики:
Світильник робочого поля
Призначення:

HF

Безтіньовий світильник.
Призначення:

Робота світильника розрахована на 16 000 робочих годин. HF електроніка.
Конструкція дозволяє підвісити світильник над робочим місцем на висоті 2,3 м., що гарантує оптимальне освітлення 
робочого місця - 5 000 Люкс. Довжина газонаповнених трубок: 120 cм. Довжина світильника: 160 см.

Основні характеристики:

Особливості світильника MediLux:
Світло без мерехтіння (відсутність стартерів та дросселя). 
Анімація тіней (м’яке світло).
Відсутність викривлення світла (індекс Ra=85). 
Безшумність роботи (відсутність вентилятора).
Потужність освітлення (5000 Люкс).
Довговічність роботи (термін служби трубок 16000 годин).
Світло без  UV випромінювання (фільтрація  95%).
Комфорт управління (дистанційний вимикач).
Дистанційне управління інтенсивності.
Непряме освітлення стелі.
Велика площа освітлення (max 180x110 см).
Можливість кольорового виконання корпусу (на замовлення).

Примітки:

MEDILUX
Словаччина

ПП « ЕЛД», 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Л.Толстого, 6, тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95, e-mail: igor@khust.net, www.eld.com.ua

Тип світильника 2 лампи 4 лампи 4+2 лампи 6 ламп 6+2 лампи
Без дистанц. вимикача 2HF 4HF 6HF

З дистанц. ввімкненням 2HFDO 4HFOO 6HFDO

З дистанційним ввімкненням
(окреме ввімкнення інтенсив-
ності)

4HFD02
(2 ступеня 

інтенсивності)

4HF2DO
(непряме світ-

ло у стелю)

6HFD02
(непряме світ-

ло у стелю)

6HF2DO
(3 ступеня 

інтенсивності)

Розміри, mm 1570x370x90 1570x670x90 1570x670x150 1570x970x90 1570x970x150

Вага, (kg) 13 17 18 24 25

Освітленість, (Люкс) 3700 5000 5000 5200 5200

Потужність ламп 2 x 58W 4 x 58W 4x58W 2x36W 6x58W 6x58W 2x36W

Напруга 230 V
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

Основні характеристики:

Призначення:

Примітки:

PANMED
Україна
«ПанЛюкс»

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

Не мерехтить – не втомлює. Безтіньове світло. Стабільно 
працює при напрузі в мережі від 105 до 265 В. Вмикання 
– вимикання не скорочує ресурс ламп. Яскраве, звичайне 
світло забезпечує ідеальне сприйняття кольору. Посилює 
довірчі відносини між пацієнтом та клінікою. 

Освітлювач із дзеркалом над стоматологічною уста-
новкою.

Зареєстрований Міністерством охорони 
здоров’я України.

®

Основні характеристики:

Призначення:

Примітки:

PANMED
Україна
«ПанЛюкс»

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

10 ламп по 36 В = 360 В. Не мерехтить - не втомлює. 
Безтіньовий світильник. Термін служби ламп більше 
10 років. Стабільно працює при напрузі в мережі від 105 
до 265 В. Яскраве, природнє світло забезпечує ідеальне 
кольоросприйняття. Значно зменшує електроспоживання. 
Відповідає стандарту Європейського Союзу ІЕС 6100-3-2.

Освітлювач над стоматологічною установкою.

Зареєстрований Міністерством охорони 
здоров’я України.

®

QUICK SLEEPER

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

DHT
Франція

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Система для транскортикальної і інших видів анестезії з неймовірною легкістю і ефективністю.

Миттєва дія. Комфорт для пацієнта. Використання препаратів для звуження судин у пропорції 1/100,000 та більше 
без ризику некрозу. Простота  виконання. Висока ефективність при застосуванні для молярів нижньої щелепи та зу-
бів,  уражених пульпітом. Виключає здійснення ін’єкцій з  язикової чи піднебінної сторони. Легкий доступ до молярів 
нижньої щелепи. Не викликає заніміння м’яких тканин. Відсутність постопераційної чутливості. Кількість позбавлених 
чутливості зубів при одній ін’єкції від  2 до 8.

Прилад  призначений для транскортикальної та інших видів анестезії з неймовірною легкістю і ефективністю. Це єдина 
техніка, що забезпечує ще більш високу успішність, ніж будь-яка інша методика. Транскортикальна анестезія полягає у 
здійсненні ін’єкції, при якій анестетик вводиться безпосередньо в губчасту кістку навколо кореня зуба.  Застосовується 
в ендодонтії, терапії, хірургії, дитячій стоматології. 
Використовуючи QuickSleeper, Ви будете працювати в одному ритмі незалежно від ділянки чи патології зубощелепної 
системи, не витрачаючи зайвого часу, без ризику некрозу та без жодного заніміння.

АПАРАТИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ

ГОЛКИ 30 G – 16 MM (WHITE)

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

DHT
Франція

Призначення:

Основні характеристики:

Голки для остеоцентральної та  інфільтраційної анестезії.

Голки мають асиметрично скошені вістря. 
Такий зріз дозволяє голці проникати швидко та безболісно в слизову оболонку.
При знечуленні візуальний індикатор напрямку зрізу, який розташований на канюлі голки, допомагає розмістити її  
паралельно слизовій. 

Технічні характеристики:
∅:  0,30 мм;
Довжина:  16 мм;
Зріз:  подвійний запатентований;
Канюля:  європейський стандарт, білого кольору;
Голка виготовлена з неіржавіючої сталі і з силіконовим покриттям;
Упаковка:  коробка 100 шт.
Примітки:  Голки DHT 30 G – 16 мм дозволять вам виконати анестезію швидко і абсолютно безболісно, навіть у дітей. 
Більше не потрібно використовувати аплікаційні анестетики. Це  ідеальний аксесуар в комплекті QuickSleeper. 

Типи голок для різного виду анестезії:

Type of needle: 
Hub:

30G – 16 
mm 

Write

30G – 9 
mm 

Green

27G – 13 
mm 
Grey

Osteocentral X

Transcortical X

Infiltration (free mucosa) X

Infiltraction (attached mucosa) X X X

Intrseptal X

Intraligamentary X

Palatal X X
обладнання для клінік 
та кабінетів - апарати 

для анестезії

ГОЛКИ 27 G – 13 MM (GREY)
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DHT
Франція

Призначення:

Основні характеристики:

Голки 27G – 13 mm – ефективні для проведення транскортикальної анестезії з допомогою приладу 
QuickSleeper.  Вони дозволяють  провести анестезію швидко і абсолютно безболісно, навіть у дітей. Більше не 
потрібно використовувати аплікаційні анестетики.

Голки 27 G – 13 mm – перші в світі голки з асиметричним зрізом. Ця особливість забезпечує безболісне і дуже ефек-
тивне проникнення голки в тканину. Класичні голки розривають тканину. Завдяки асиметричному зрізу, ці голки роз-
різають слизову, не завдаючи болю. При обезболюванні ясен новий візуальний індикатор, розташований на канюлі 
голки, допомагає розмістити вістря найкращим чином (паралельно слизовій).

Ці голки розроблені спеціально для перфорації кортикальної кістки без будь-яких зусиль. Кути зрізу оптимізовані для 
простої швидкої перфорації; ризик  обструкції голки мінімальний.                                        

Технічні характеристики:
∅:  0.40 мм;
Довжина:  13  мм;
Зріз:  асиметричний потрійний;
Канюля:  європейський  стандарт, сірого кольору;
Голки виготовлені з неіржавіючої сталі з силіконом;
Упаковка:  коробка 100 шт.

Типи голок для різного виду анестезії:

Type of needle: 
Hub:

30G – 16 
mm 

White

30G – 9 
mm 

Green

27G – 13 
mm 
Grey

Osteocentral X

Transcortical X

Infiltration (free mucosa) X

Infiltraction (attached mucosa) X X X

Intrseptal X

Intraligamentary X

Palatal X X

ГОЛКИ 30 G – 9 MM (GREEN)
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DHT
Франція

Призначення:

Основні характеристики:

Голки з довгим подвійним зрізом для інтралігаментарної анестезії.  Вони розроблені таким чином, щоб 
забезпечити максимальну продуктивність незалежно від шприца який використовується. Голки 30 G – 9 mm 
забезпечують легке виконання і високу ефективність інтралігаментарної анестезії.

Завдяки інноваційному запатентованому зрізу голки 30 G – 9 mm розрізає тканину, як скальпель, на відміну від стан-
дартних голок, які розривають тканину.
Ця відмінність дозволяє максимально просто і абсолютно безболісно виконати прокол.
Запобігання витокам і вигинам голок завдяки високій проникаючій здатності і посиленій жорсткості голок 30 G – 9 mm 
вони не згинаються. Голки проникають швидше і глибше в тканину, не допускаючи витікання анестетика.
Індикатор оптимального позиціонування на канюлі голки допоможе розмістити її найкращим способом. При зне-
чуленні тканин ясен укол буде безболісним.

Технічні характеристики:
∅:  0.30 мм
Довжина:  9  мм;
Зріз:  патентований довгий подвійний;
Канюля:  європейського  стандарту, зеленого кольору, сумісна з будь-якими шприцами;
Упаковка:  коробка 100 шт.
Матеріал:  неіржавіюча сталь з силіконовим покриттям.

Типи голок для різного виду анестезії:

Type of needle: 
Hub:

30G – 16 
mm 

White

30G – 9 
mm 

Green

27G – 13 
mm 
Grey

Osteocentral X

Transcortical X

Infiltration (free mucosa) X

Infiltraction (attached mucosa) X X X

Intrseptal X

Intraligamentary X

Palatal X X
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TRANSCORT-S

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

DHT
Франція

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Голки до Quick Sleeper для ефективного проникнення.

Aсиметрично скошені вістря. Cкіс дозволяє голці проникати швидко та безболісно в слизову оболонку та ефективно 
перфорувати кортикальну пластинку кістки. 
Упаковка: коробка із  100 одноразовими голками.

Голки типу Transcort-S – ідеальний аксесуар в комплекті QuickSleeper для найкращого виконання транскортикальної 
анестезії. Пропонуються також голки типу Intralig–S для інтралігаментарної анестезії.

WAND PLUS

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

Milestone Scientific
США

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Комп’ютерний прилад для проведення місцевої анестезії, що поєднує в собі технологію 
динамічного вимірювання тиску введення DPS (Dynamic Pressure Sensing Technology™).

Швидкість подачі анестетика, контрольована мікропроцесором!
Прилад  має два основні режими роботи:
Режим турбо: цей режим забезпечує, при потребі, додаткову швидкість подачі анестезуючого засобу - 
TurboFlo. 
За допомогою цього приладу можна виконувати наступні  види знечулення: окремого зуба – інфільтра-
ційна анестезія. Модифіковане знечулення 1-5 та 5-8 зубів (AMSA) – одна ін’єкція зі  сторони піднебіння. 
Такі види знечулення дуже ефективні, але все рідше застосовуванні в традиційній технології, бо вважа-
ються особливо болючими. Але їх застосування разом із The Wand наступні: одна ін’єкція знеболює кілька 
зубів. 
Зменшується доза анестетика. Немає ризику травми судини чи нервових закінчень. Відсутність парезу 
мімічних м’язів та відчуття “задерев’яніння” губ та щоки. Анемізація передстінку рота (при ін’єкції на під-
небінні). Збережена лінія усмішки. Знечулення P-ASA (в ділянці - ramus incisivus). Внутрішньозв’язкове 
знечулення (PDL) - інтралігаментарна  анестезія. Внутрішньопульпові знечулення. Провідникові знечулен-
ня. Знечулення центральні. Знечулення жувального м’яза. Знечулення  CIA (Crestal Interosseous Aproach-
інтрасептальна анестезія). 
Метод розроблений д-ром W.P. Williams в 2001 р. Застосовується для тих пацієнтів, у яких спостерігаються 
прояви атрофії зубних альвеол та  у пацієнтів старших 40 років, коли внутрішньозв’язкове знечулення є 
проблемним у зв’язку зі зменшенням глибини зубо-ясневої кишені або через важкий доступ до періо-
донтальної щілини. 
Цей метод полягає в інфільтраційному знечуленні при контакті з каналами губчатої кістки (наслідок фізі-
ологічного розсмоктування кортикальної пластинки). Подача анестетика проводиться в ділянці ясневого 
сосочка (до контакту з кісткою).  Особливо ефективно для знечулення зубів  нижної щелепи.

Цей прилад є єдиною у світі контрольованою комп’ютером системою для проведення різного виду  місце-
вого 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, внутрітканинний тиск)  і є важливим та вирішальним аспектом під час про-
ведення 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.
Для проведення анестезії приладом The Wand plus застосовуються стандартні карпули 1,8  з анестетиком, 
голки та венфлони, виготовлені фірмою Milestone Scientific або рекомендованими нею виробниками.

STA SYSTEM

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

Milestone Scientific
США

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Комп’ютерний прилад для проведення анестезії.

Система STA — єдиний прилад  для виконання місцевих знечулень, що поєднує в собі технологію динамічного ви-
мірювання тиску введення DPS (Dynamic Pressure Sensing Technology™). Це забезпечує ідентифікацію специфіки 
тканин під час проведення знечулення. Режим STA дозволяє лікарю детально розпізнавати опір тканин в ділянці 
окістя. Функція автоматичного режиму подачі анестетика (Cruise Control) дає можливість оператору застосовувати 
режим ControlFlo без постійного утримування ступнею ножного контролера і має такі режими роботи  нормальний, 
турбо та  STA. Система STA оснащена кількома звуковими датчиками, які контролюють швидкість подачі анестетика 
та його кількість.

З приладом STA SYSTEM  потрібно застосовувати венфлони та голки, виготовлені фірмою Milestone Scientific або ре-
комендованими нею виробниками. Нова система STA (Single Tooth Anesthesia — знечулення окремого зуба),  контр-
ольована  комп’ютером для виконання місцевих знечулень. Система STA — винятковий прилад, який дає можливість 
виконання  різноманітних ін’єкцій, включаючи знечулення піднебіння та окремого зуба (інтралігаментарна анестезія).
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 STA WAND  ТА  STA SAFETYWAND

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

Milestone Scientific
США

Призначення:

Основні характеристики:

Венфлони.

Подібна до кулькової ”ручки ”  форма кінцівок STA Wand та The Wand 
Plus дає можливість прицезійного введення голки. Кінцівку можна 
модифікувати з метою формування коротшої, простішої в керуванні і 
застосуванні під час ін’єкцій у важкодоступних місцях.

ЛАЗЕРИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Комфортне лікування пацієнтів в стоматологічних кабінетах шляхом розрізання, видалення або обробки 
м’яких тканин ротової порожнини, знищення різноманітних інфікованих вогнищ, язв, запальних процесів, 
абсцесів, дезинфекції кореневих каналів, а також для лазерного відбілювання зубів.

Використання: в різних напрямках стоматології: хірургії, пародонтології, ендодонтії,  імплантології, терапії, ортодонтії. 
Властивості: Видалення тканин з одночасною стерилізацією, мінімальне травмування тканин, відсутність післяопера-
ційних ускладнень, швидке загоювання ран, вогнищ запалення та інфекції. Гнучке оптичне волокно різного діаметру: 
200мкн / 400мкн / 600мкн. 8 програм швидкого виклику однією клавішею. Можна коригувати параметри в процесі 
роботи. Результати використання: Висока швидкість і точність, безкровне робоче поле забезпечує хороший візу-
альний контроль маніпуляцій, значна економія часу та матеріальних витрат на матеріали традиційного лікування, 
комфортне лікування для лікаря та пацієнта.

Прилад комплектується за бажанням замовника. В стандартну комплектацію входить оптичне волокно 3м, 
накінцівник, захисні окуляри та аксесуари.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ДІОДНИЙ ЛАЗЕР PICASSO

ТОВ ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

AMD LASERS
США

Комфортне лікування пацієнтів в стоматологічних кабінетах шляхом розрізання, видалення або обробки 
м’яких тканин ротової порожнини, знищення різноманітних інфікованих вогнищ, язв, запальних процесів, 
абсцесів, дезинфекції кореневих каналів.

Використання: в різних напрямках стоматології: хірургії, пародонтології, ендодонтії,  імплантології, терапії, ортодонтії. 
Властивості: Видалення тканин з одночасною стерилізацією, мінімальне травмування тканин, відсутність післяопера-
ційних ускладнень, швидке загоювання ран, вогнищ запалення та інфекції. Гнучке оптичне волокно різного діаметру: 
200мкн / 400мкн / 600мкн. 3 програми швидкого виклику однією клавішею. Можна коригувати потужність в про-
цесі роботи. Результати використання: Висока швидкість і точність, безкровне робоче поле забезпечує хороший 
візуальний контроль маніпуляцій, значна економія часу та матеріальних витрат на матеріали традиційного лікування, 
комфортне лікування для лікаря та пацієнта. 

Прилад комплектується за бажанням замовника. 
В стандартну комплектацію входить оптичне волокно 3м, накінцівник, захисні окуляри та аксесуари.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ДІОДНИЙ ЛАЗЕР PICASSO LITE

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

AMD LASERS
США

Стоматологічний діодний лазер.

Технічні параметри:
Потужність: 15Вт.
Частота імпульсів: CW-20 000 Гц.
Довжина хвилі: 810 Нм.
Тривалість імпульсів: попередньо програмуються до 16 µs до CW.
Опціоні наконечники для використання в хірургії, періо/ендо та від-
білювання.
Наконечники, які можна стерилізувати у автоклаві.
Світловоди багаторазового використання, які можна стерилізувати 
у автоклаві.
Сенсорна панель керування.
2 роки гарантії. Клас лазера 4.

Використання:
Естетичне контурування.
Видалення фіброми.
Френектомія.
Біопсія.
Чистка зубного каменя.
Стерилізація кореневих каналів.
Відбілювання. 
Імплантація та інше.

Основні характеристики:

Призначення:
CLAROS NANO

ELEXXION
Німеччина

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua
«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

КЛІНІКА ЛАЗЕРНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
з ербієвим лазером 

VersaWave® 

ТВЕРДІ ТКАНИНИ 
КІСТКОВІ ТКАНИНИ 

М’ЯКІ ТКАНИНИ 
ПЕРІОДОНТ 

ЕНДОДОНТІЯ 

ТОВ “ДЕНТАУМ”, м. Київ, тел.: (044) 275-03-17, 443-93-10, www.dentaum.com.ua

Лазерне видалення твердих тканин

ПРОМІНЬ
ЛАЗЕРА

ВОДЯНИЙ 
СПРЕЙ ТВЕРДІ 

ТКАНИНИ 
(ЕМАЛІ)

Лазерне видалення м’яких тканин
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ЗАСТОСУВАННЯ ДІОДНИХ ЛАЗЕРІВ В СТОМАТОЛОГІЇ 
• КОРЕКЦІЯ ЯСЕН ПЕРЕД РЕСТАВРАЦІЄЮ 

• КОРЕКЦІЯ ДЕСНИ ПЕРЕД ПРОТЕЗУВАННЯМ 
• ГІНГІВОПЛАСТИКА ТА ГІНГІВЕКТОМІЯ 

• УСУНЕННЯ ГІПЕРТРОФІЇ ЯСЕН 

• ГЕМОСТАЗИС І КОАГУЛЯЦІЯ 
• ДЕЗИНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ 

• ЛІКУВАННЯ ГЕРПЕСНИХ І АФТОЗНИХ ВИРАЗОК, СЛИЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ 

• РОЗРІЗИ ДЛЯ БІОПСІЇ ТКАНИНИ 
• РОЗТИН І ДРЕНУВАННЯ АБСЦЕСІВ 

• ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА, ФРЕНЕКТОМІЯ 
• ВИДАЛЕННЯ ФІБРОМ, КАПЮШОНА ПРИ ПЕРИКОРОНІТІ 

• ЛЕЙКОПЛАКІЯ, ОПЕРКУЛЕКТОМІЯ, ПАПІЛЕКТОМІЯ, ПУЛЬПОТОМІЯ

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДІОДНИХ ЛАЗЕРІВ 

ПОРТАТИВНІ ДІОДНІ ЛАЗЕРИ PICASSO 

№1 З ПРОДАЖІВ У СВІТІ

Вивільнений час ~ 20% 
Зниження витрат на купівлю матеріалів ~ 10%

Збільшення кількості послуг ~ 30%
Залучення нових пацієнтів ~ 50% 

Традиційні методи роботи 

ТОВ “ДЕНТАУМ”, м. Київ, тел.: (044) 275-03-17, 443-93-10, www.dentaum.com.ua

Стоматологічний діодний лазер.

Технічні параметри:
Потужність: 7,5Вт.
Частота імпульсів: CW- 20 000Гц.
Довжина хвилі: 810 нМ.
Тривалість імпульсів: попередньо програмуються до 17 µs до CW.
Опціоні наконечники для використання в хірургії, періо/ендо та від-
білювання.
Наконечники, які можна стерилізувати у автоклаві.
Світловоди багаторазового використання, які можна стерилізувати 
у автоклаві.
Сенсорна панель керування.
2 роки гарантії. Клас лазера 4.

Використання:
Естетичне контурування.
Видалення фіброми.
Френектомія.
Біопсія.
Чистка зубного каменя.
Стерилізація кореневих каналів.
Відбілювання. 
Імплантація та інше.

Основні характеристики:

Призначення:
CLAROS PICO

ELEXXION
Німеччина

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua
«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

Стоматологічний комбінований ербієво-діодний лазер.

Діодний:
Комбінований лазер 4 класу. Потужність: 10 мВт – 50 Вт. Частота імпульсів: 20 000 Гц. Довжина хвилі: 810 Нм. Хірургія, 
терапія, відбілювання.
Ербієвий:
Вживана потужність: до 8Вт .Частота імпульсів: 20Гц. Довжина хвилі: 2 940 Нм. Автоклавуємий наконечник. Сенсорна 
панель керування. Рідкокристалічний дисплей з діагоналлю 10,5 дюймів. 2 роки гарантії.
Вживання діодного лазера: Естетичне контурування. Видалення фіброми. Фнеректомія. Біопсія. Чистка зубного каменя. 
Стерилізація кореневих каналів. Відбілювання.
Вживання ербієвого лазера: Безболісне щадне препарування каріозних порожнин. 
Лікування пришийкового карієсу. Лікування надчутливих зубів. Кісткова хірургія, остеопластика. 
Резекція верхівки кореня. Синус-ліфтінг. Імплантація та інше.

Основні характеристики:

Призначення:
DELOS

ELEXXION
Німеччина

«ПП МЕДМАРКЕТ СЕРВІС», вул. Машинобудівна, 44, тел.: (044) 206-27-02, (044) 206-27-03, тел.факс: (044) 247-41-06, www.dentalmedmarket.kiev.ua
«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

Комфортне лазерне лікування пацієнтів в стоматологічних клініках шляхом препарації емалі і дентину для реставрацій, 
розрізання або видалення кісткових тканин, розрізання, видалення або дезінфекція  м´яких тканин, видалення старих 
композитних реставрацій та розпломбування кореневих каналів, а також дезинфекція та лікування вогнищ запалення, 
інфекцій, виразок, абсцесів та кореневих каналів.

Використання: хірургія, пародонтологія, ендодонтія,  імплантологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія. 
Властивості: автоматична техніка мінімальної інвазії, видалення твердих та м’яких тканин без опіків, відсутність нагріву 
навколишніх тканин, запобігання підвищення температури пульпової  камери. Лазер оснащений подвійною системою 
охолодження, запатентованою системою автоматичної калібровки оптичного волокна, двома видами накінцівників, на-
садками різних розмірів, прямими та кутовими (30°, 80°, 90°) з оптичного волокна та сапфіру для оброблення різнома-
нітних тканини та кореневих каналів. Результати використання: Висока якість, точність та швидкість маніпуляцій, за-
безпечення чистого та безкровного робочого поля, швидке загоєння ран після оперативного втручання, значна економія 
часу та матеріальних витрат на традиційні препарати та матеріали, задоволення пацієнтів від комфортного лікування.

Прилад комплектується за бажанням замовника, в стандартній комплектації приладу оптичне волокно, 7 різноманіт-
них насадок, захисні окуляри та інші необхідні аксесуари для ефективної роботи.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ЕРБІЄВІ ЛАЗЕРИ VERSAWAVE

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

HOYA CONBIO
США-Японія

Лазер стоматологічний.

Перший і доки єдиний на території країн СНД стоматологічний лазер з додатковим випромінюючим модулем для 
лікування за технологією фотодинамічної терапії ФДТ з довжиною хвилі 660Нм під фотосенсибілізатори (барвники) 
останнього покоління.
Застосування в більш ніж 40 стоматологічних процедурах. Хірургічні: біопсія, зупинка кровотечі і коагуляція, ліку-
вання стоматиту, гінгівопластика, розтин і дренаж абсцесів, папілектомія, видалення фібром і гіперплазних тканин, 
відкриття зубів, що не прорізаються або частково прорізаються, відкриття імплантатів, подовження клінічної корон-
ки зуба, вестибулопластика. Пародонтальні: лазерний кюретаж м’яких тканин, видалення патологічних тканин з 
кореневих кишень (деепітелізація), видалення грануляційних, некротичних тканин в пародонтальній кишені, змен-
шення глибини кишень, відновлення прикріплення ясен, усунення рухливості зуба.  Фотодинамічна терапія паро-
донтальних кишень. Терапевтичні: стерилізація кореневих каналів; стерилізація каріозних порожнин і фісур, у тому 
числі методом ФДТ, лікування надчутливих зубів і шийок зубів, пряме запечатування пульпи. 
Косметичні: відбілювання зубів (лазерна активація складів для відбілювання).

Призначення:

Основні характеристики:

GRANUM

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com

GRANUM
Китай
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ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНДІАГНОСТИКИ

Знищення всіх видів інфекцій, виразок (герпес, афти, стоматит та ін.), запальних процесів, дезинфекція м’яких тканин, 
зубів, зубних порожнин,  інфікованих кореневих каналів, профілактика карієсу, стимуляція імунної системи пацієнтів.

Озон найефективніший засіб: знищення всіх видів бактерій, збагачення киснем крові; покращення інервації робочого 
поля; успішного лікування та запобігання виникненню запальних процесів. За рахунок електромагнітного поля ство-
рюваного приладом, озон поглиблено проникає в м’які тканини.

Використання: хірургія, пародонтологія, ендодонтія, терапія, імплантологія, ортодонтія
Результати використання: швидке та якісне лікування інфекційних захворювань порожнини рота без антибіотиків, 
швидке загоєння ран без ускладнень після хірургічних втручань, глибока та повна стерилізація порожнин, кореневих 
каналів, ясен, мя’ких тканин.

Прилад, насадки-зонди 5шт., педаль управління та інші аксесуари.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ГЕНЕРАТОР ОЗОНА OZONYMED

APOZA
Тайвань

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

АПАРАТИ ДЛЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ

█ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНДІАГНОСТИКИ
РЕНТГЕНАПАРАТИ ДЕНТАЛЬНІ

DX-3000

Безпровідний портативний рентгенапарат.

Інтерфейс користувача – рідкокристалічне табло.
Вага - 1,5 кг.
Один заряд батареї - на 400 знімків.
Потужна літій-полімерна акумуляторна батарея з системою енергозбереження. 
2 акумулятора, зарядний пристрій.

Високочастотний перетворювач. Автоконтроль часу опромінення. Автоматичне виставлення часу в залежності
від режимів «дитина», «дорослий». Цей час також можна виставляти вручну. Маленький, компактний, зручний.

Цифровий сенсорний конвертер (додатково, не входить в базовий комплект).

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

Комплектація:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

DEXCO
Корея

РЕНТГЕН АПАРАТ ПОРТАТИВНИЙ DX 3000

DEXCOWIN
Південна Корея

Властивості: Прилад має рідкокристалічний дисплей для 
вибору та встановлення параметрів, працює від АКБ, яка 
забезпечує виконання 300 знімків за один цикл зарядки, 
сумісний для роботи з рентгенплівкою або з датчиками візі-
ографа. Знижений час експозиції до1/7, більш компктний та 
легкий ~ 1,8кг.

Прилад, зарядний пристрій,  дві АКБ та інші необхідні 
аксесуари.

Швидка та якісна рентгендіагностика в стоматоло-
гічному кабінеті.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

PROX - ПОРТАТИВНИЙ РЕНТГЕНАПАРАТ

DIGIMED
Корея

PROX призначений для використання кваліфікованими лікарями-стоматологами як зовнішньоротовий при-
лад для отримання рентгенографічних діагностичних зображень з використанням внутрішньоротових при-
ймачів зображення (цифрових сенсорів чи рентгенівської фотоплівки).

Клас приладу - ІІ В.
Клас робочих елементів - В.

Генератор рентгенівського випромінювання
    - напруга на трубці - 60 кВ (фіксована);
    - сила струму на трубці - 2 мА (фіксована);
    - генератор високої напруги - високочастотний інвертуючий метод;
    - метод контролю випромінювання - мікропроцесорний;
    - діапазон зміни тривалості експозиції - 0,01 - 1,6 с (крок - 0,01с).

Рентгенівська трубка
    - тип - анодна трубка;
    - модель - D-081B (TOSHIBA);
    - розмір фокального вікна - 0,8 мм;
    - кут фокусування трубки - 20 °Сусів;
    - фільтрація - 1,5 мм.

Дисплей - LCD.
SSD - 100 мм (200 мм - при використанні з подовженим тубусом).
Діаметр фокальної плями - 60 мм (форма плями - круг).
Маса - 2 кг.
Розміри - 180 мм (ширина), 73 мм (товщина), 138 мм (висота).
Тип акумулятора - літій-полімерний (DC 24V).
Зарядний пристрій - MW125KA2402F52 AULT INC (Вхід: 100-240 В, 50-60 Гц 1,0 А; Вихід: 24 В, 1,7 А).

Стандартні запрограмовані значення тривалості експозиції, що визначаються трьома параметрами:
    - приймач зображення: плівка/цифровий датчик;
    - вік пацієнта: дитина/дорослий;
    - групи зубів: верх/низ.

Також є можливість ручного встановлення тривалості експозиції з кроком 0,01 с.

PROX - це безпечний та простий у користуванні рентгенапарат, що працює з трубкою напругою 60 кВ та силою струму 
2мА, розроблений для високоякісної рентгенівської діагностики з виводом зображення на плівку або цифрові носії.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

GRANUM

GRANUM
Китай

Дентальний рентгенівський апарат.

Варіанти виконання: настінний, мобільний.
Анодна напруга: 70 кВ.
Анодний струм: 8 мА.
Час експозиції: 0,2-4 с.
Проникаюча радіація: менше 0,002 мРн/ч на відстані 1м.
Вага: 19,5 кг.

Призначення:

Основні характеристики:

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, 
тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com

INTRA

PLANMECA
Фінляндія

Високочастотний (зниження дози радіації до 30%, 
постійний струм лампи) дентальний рентген з циф-
ровим таймером.

Автоматичний вибір часу експозиції. Корекція експозиції 
для 11 типів плівки. Корекція експозиції при зміні напруги 
на 25%. Налаштування високої напруги (50, 52, 55, 57, 60, 
63, 66 і 70 кВ). Вибір оптимальної контрастності зобра-
ження. Корекція дитина-дорослий-повний. Оптимізація 
якості знімка. Переключення в режим радіовізіографії. Ко-
роткий вбудований тубус. Опції: Мобільна колісна база. 
Додатковий тубус. Коліматор. Настінний пульт.

Призначення:

Основні характеристики:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 
24-85-62, моб.: (050) 393-63-22, e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

KODAK 2200 INTRAORAL X-RAY SYSTEM

Дентальний рентгенівський апарат.

Високочастотний рентгенапарат з променевим навантаженням на 30% нижче, ніж в інших моделях. Додаткове обмеження 
на 45% поля опромінення. Індикація дози опромінення  під час експозиції. Спеціальний режим зниження радіації на 90% 
при роботі  з радіовізіографом. 10 рівнів чутливості для плівки і датчика. Автоматична компенсація часу експозиції при зміні 
напруги живлення на +/- 25 %. Система самодіагностики і контролю безпеки. Вбудований лічильник  вироблених знімків. 
Можливість синхронної роботи з візіографами. Обладнаний цифровим дистанційним пультом керування (автоматичий 
вибір часу експозиції для кожного зуба з точністю 0,01 сек.). Режим зміни напруги (60 кВ – підвищена контрастність знімка, 
70 кВ – більше °Сацій сірого на знімку) і сили струму (7/4 мА) на випромінюючій трубці.

Високочастотний генератор 300 кГц. Фокусна пляма : 0,7 мм CEI. Напруга: 60-70 кВ/ 4-7 мА. Кріплення: настінне.
3 варіанта горизонтального плеча: 1700мм, 1880 мм, 2050 мм. Установки таймеру: кВ, мА ;плівка/RVG, 
дорослий/дитина, програми для верхньої та нижньої щелепи, інтерпроксимальні та окклюзійні рентгенограми, 
чутливість плівки і датчика.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK 2100 INTRAORAL X-RAY SYSTEM

Дентальний рентгенівський апарат.

Високочастотний генератор 300 кГц.
Фокусна пляма: 0,7 мм CEI.
Напруга: 60 кВ/ 7 мА.
Кріплення: настінне.
3 варіанта горизонтального плеча: 1700мм, 1880 мм, 2050 мм.
Установки таймеру: ручна установка часу експозиції, режимів плівки та датчика.

Високочастотний рентгенапарат з променевим навантаженням на 30% нижче, ніж в інших моделях. 
Спеціальний режим зниження радіації на 90% при роботі з радіовізіографом. 10 рівнів чутливості для плівки і датчика. 
Автоматична компенсація часу експозиції при зміні напруги живлення на +/- 25 %. 
Система самодіагностики і контролю безпеки (захист від перегріву трубки і надлишкової напруги в мережі). 
Лічильник  вироблених знімків. Індикація дози опромінення під час експозиції. Можливість синхронної роботи з візіографами. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua
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AnyRay

VATECH
Південна Корея

Призначення:

Основні характеристики:

Інтраоральний портативний рентгенапарат з акумуляторним блоком живлення.

До 100 експозицій в автономному режимі.
ЖК-дисплей з пультом настройки параметрів експозиції (0,03 – 2 с).
Рентгентрубка Toshiba (60 кВ, постійний струм 2 мА) з циліндричним (∅ 65 мм, довжиною 100 мм) тубусом;
коллиматор пучка з фокусною плямою 0,8 мм і загальною фільтрацією екв. 2 мм Al;
розсіяна радіація < 0,17 мГр/год. на відстані 1 м.

Примітки:
Повна мобiльнiсть та зручнiсть для пацiєнта та персоналу.
В 15 разiв безпечнiше, нiж стацiонарнi моделi.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

MINRAY

Дентальний рентгенівський апарат.

Варіанти виконання: настінний/мобільний. Параметри електроживлення: 220 В; 50/60 Гц.
Тип рентгенівського пристрою живлення: високочастотний генератор DC. Випромінювач: однофокусна трубка. 
Режим роботи: потужність - 60/70 кВт; частота -100-200 кГц; анодний струм – 7 мА; фокусна пляма - 0,7 мм;
час експозиції - 0,02 - 3,2 с. Шкірно-фокусна відстань (SSD): 229/305/406 мм (9/12/16”). Область опромінення на 
кінці коллиматора: d 60 мм; 35 х 45 мм. Поліпозиційний штатив на пантографічному плечі з консоллю; максимальна 
відстань тубусу від стіни - 2346 мм; діапазон обертання випромінювача - 260о. Маса: 30 кг.

Управління - мікропроцесорне.
Таймер ДУ з піктограмами. Цифрова індикація часу експозиції. Система обмеження опромінення.

Додаткові можливості: можливість роботи з радіовізіографом. Легка пересувна консоль з великим радіусом переміщення. 

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

SOREDEX
Фінляндія

HELIODENT PLUS

SIRONA
Німеччина

Фокальна пляма - 0,4 (IEC 336).
Напруга на трубці вибирається від 60 кВ до 70 кВ.
Тип генератора - високочастотний генератор для постійної високої напруги.
Струм трубки - 7 мА.
Мережева напруга - 120 В-240 В ± 10%, 50-60 Гц.
Час експозиції - вибирається від 0.01 с до 3.2 с.
Режими зйомки –на вибір, час експозиції настроюється індивідуально.
Таблиця з параметрами часу експозиції, перемикання між двома режимами зйомки (плівковою і цифровою).
Дисплей - встановлюється автоматичний режим очікування.
Фокусна відстань до шкіри - стандартна відстань 20 см (опціонально 30 см).

інтраоральна рентгенографічна система новітнього покоління, орієнтована на потреби Ваших фахівців. 
Призначення:

Основні характеристики:

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com
«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua

DENT NAVI

Рентгенівська установка постійного струму.

генератор високої напруги: 
метод перетворення високої частоти
рентгенівська трубка D-0711SB
розмір фокусної плями
рентгенівської трубки: 0,7 х 0,7 мм
напруга трубки: 60-70 кВ
струм трубки: 4мА/7мА
час експонування: 0,01 – 3,2 с

загальна фільтрація: більш, ніж 2,1 мм Al
зона експонування: O 54 мм
границя фокусної плями радіаційного конуса: 200 мм
джерело живлення: 230 В змінного струму, 50/60 Гц
споживана потужність: 1,2  кВт
загальна вага: 40 кг
загальні  розміри: 406 х 451 х 1450 (2100) h мм
хід крісла: 200 мм (437-637 мм)

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

YOSHIDA
Японія

RXAC

Трубка Toshiba, фокусна пляма 0,8 мм, фокусна відстань 20 см, параметри експозиції 70кВ/8мA.
Пантографічне плече з пресованого алюмінію із вбудованою системою самобалансування 
та подвійною артикуляцією.
Три варіанти настінного кріплення: вертикально або горизонтально, з кронштейном справа 
або зліва від блоку живлення.
Виносний пульт управління з цифровим таймером.
Можлива комплектація з кронштейном 40 см, 60 см або 90 см.

Інтраоральний рентгенапарат на змінному струмі. 

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

RXDC

Бездротовий пульт управління.
Орбітальна артикуляція HyperSphere рентгенівської трубки з сенсорним пристроєм для автоматичного 
розблокування/фіксації необхідного положення.
Фокусна пляма 0.4 мм.
Вбудований прямокутний коллиматор, що обертається, 35 х 45 мм, довжиною 30 cм, для точного обмеження області
опромінення, що зменшує променеве навантаження на пацієнта.
Три варіанти настінного кріплення: вертикально або горизонтально з кронштейном справа або зліва від блоку живлення.
Широке регулювання настроювання експозиції з вибором цифрового або плівкового режиму.
Відображення на пульті дози опромінення пацієнта.

Інтраоральний рентгенапарат на постійному струмі з рядом революційних технологій.

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

KODAK 8000 DIGITAL PANORAMIC SYSTEM

Цифрова  панорамна рентгенівська система.

Розміри: 888x1180x2315 мм. Позиціювання пацієнта: фронтальна  сумісність з 3-ма лазерними 
променями і 4-ма вимірювальними точками голови. Час експозиції: панорамний знімок – 13,9 с, 
верхньощелепні пазухи – 10,7 с., СНЩС у 2-х бокових проекціях – 7,7 с.

Єдина цифрова панорамна установка, повністю керована персональним комп’ютером. 15 програм. 
Повний панорамний знімок для дорослих і дітей. 6 видів панорамних знімків для дорослих. 6 видів панорамних 
знімків для дітей. Програма для знімків скронево-нижньощелепних суглобів з відкритим і закритим ротом. 
Знімки гайморової  пазухи. Система компенсації перепадів напруги. Цифровий автоматичний контроль якості знімка. 
70% пониження дози опромінення пацієнта забезпечується CCD сенсором і високочастотним генератором. 
Зручне розташування позиції пацієнта «лицем до лиця». Сумісність русифікованого програмного забезпечення 
Kodak-Trophy зі всіма наявними  комп’ютерними програмами для стоматології. Можливість доповнення  
цефалометричною цифровою системою (21 програма). Латеральні і Р/а знімки черепа та кінцівок.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

РЕНТГЕНАПАРАТИ ПАНОРАМНІ

Стоматологічний панорамний рентгенівський апарат з функціями комп’ютерного томографа.

Можливість 3-D, панорамних та цефалометричних знімків (3-D касету можна встановити відразу або дозамовити піз-
ніше). Одна касета як для панорамних знімків, так і для 3-D знімків (для касети 40х40 мм). Висока роздільна здатність, 
знімки оптимальної якості як для твердих, так і для м’яких тканин з мінімальними артефактами, відсутність викрив-
лення зображення. Опція: касета 80х80 мм для великих знімків з високою роздільною здатністю. Повністю цифрова 
система. Проста обробка знімків з чіткою передачею об’єму та пошарових зрізів. Можливість перегляду 3-D знімків 
на інших комп’ютерах, а також експортування даних для їх обробки за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення. Низьке променеве навантаження пацієнтів та персоналу. Доза опромінення складає приблизно 1/8 у 
порівнянні з плівковим ортопантомографом та 1/5 у порівнянні зі значенням CTDw стандартного КТ.

Основні характеристики:

Призначення:

Високотехнологічний рентгенівський апарат для тривимірних знімків. Veraviewepocs 3D створено у найкращих тради-
ціях компанії Моріта, яка завжди пропонує найкращі стоматологічні технології та бездоганно продумані дизайнерські 
рішення. Висока роздільна здатність та низьке променеве навантаження, просте позиціонування та робота з отрима-
ними зображеннями, швидкий процес обробки знімків, оптимальна якість, навіть при розмірі КТ 80 х 80 мм.

Примітки: 

VERAVIEWEPOCS 3D

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

MORITA
Японія
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PROLINE XC

Панорамний рентгенапарат (плівка/цифровий датчик). 

Високочастотний. Повністю автоматизована система позиціонування. Оптимальна геометрія зображення. 
Комп’ютеризована система самодіагностики 
Пакет програм: панорама, знімок відкр./закр. суглоба, знімок верхньощелепних пазух, зменшення площі експозиції 
для дітей, вертикально сегментування гайморових пазух.
Генератор: 
Постійний потенціал, контролюється мікропроцесором, робоча частота 80 кГц.
Рентгенівська трубка: Toshiba D-054SB
Розмір фокусної плями: 0.5 x 0.5 мм відповідно до стандарту IEC 336
Загальна фільтрація: 2.5 мм алюмінієвого еквіваленту
Час сканування:
Панорамна зйомка 2,5-18 секунд
Цефалометрична 0.2-5 секунд

Призначення:

Основні характеристики:

PLANMECA
Фінляндія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

PROMAX

Панорамний рентгенапарат з максимальною кількістю томографічних функцій.

Найновіша технологія задання траекторії сканування! Високочастотний, автоматизована система позиціонування, всі 
базові панорамні функції плюс повний набір томографічних функцій, оптимізація геометрії зображення, автокомпен-
сація коливань напруги, комп’ютерна система діагностики. До базової комплектації плівкової версії входить набір 
програм: стандартна і дитяча панорами, дослідження щелепних суглобів і гайморових пазух.
Генератор: Постійний потенціал, контролюється мікропроцесором, робоча частота 80-150 кГц. Рентгенівська трубка: 
Toshiba D-054SB-Р Розмір фокусної плями: 0.5 x 0.5 мм відповідно до стандарту IEC 336. Загальна фільтрація: 2.5 мм 
алюмінієвого еквівалента
Час сканування: 
Панорамна зйомка 2,5-16 секунд±10%. Томографічна 3-12 секунд±10%. Цефалометрична 10-17 секунд±10%.
Додаткові опції:
Вертикальне сегментування. Розширені панорамні програми. Неспотворена лінійна томографія (плівка). Цифрова 
томографія. Цифровий датчик. Цефалостат до рентген-апарата ProMax

Призначення:

Основні характеристики:

PLANMECA
Фінляндія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

PROONE

Високотехнологічний повністю цифровий панорамний рентгенапарат.

Генератор: Постійний потенціал, контролюється мікропроцесором, робоча частота 60-80 кГц
Рентгенівська трубка: Toshiba D-058-SBR
Розмір фокусної плями: 0,5х0,5 мм (IEC336)
Загальна фільтрація: 2.5 мм алюмінієвого еквіваленту
Анодна напруга: 60-70 кВ
Анодний струм: 2-7 мА
Час сканування: 2-10 секунд
Збільшення: 1,22-1,29
Відстань від джерела опромінення до об’єкта: 480 мм
Збільшення: 1.22-1.29
Линійна напруга: 100-240 В~±10%,  50 або 60 Гц
Линійна сила струму: 8 – 16 А
Опції: комплект додаткових функцій, включаючи сегментування і томографію.

Призначення:

Основні характеристики:

PLANMECA
Фінляндія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

Параметри електроживлення: монофазне 230 В; 50/60 Гц. 
Тип рентгенівського пристрою живлення - високочастотний постійного струму генератор. 
Випромінювач: рентгенівська трубка KL 40. 
Режим роботи: робоча частота – 40 кГц; анодна напруга – 60-70 кВ; анодний струм - 7 мА; 
фокусна пляма – 0,5 мм; час експозиції: панорамна зйомка – 8 с. 
Управління мікропроцесорне. 
Індикація режимів установки. 
Фокусна відстань – 520 мм. 
Характеристика CCD датчиків: тип датчика – PDS; розрядність 16 біт; 
розмір пікселя – 96 мкм; активна поверхня датчика – 147,5 х 6,1; 
максимальний розмір файла: панорамна зйомка – 9,5 Мб, 
Габарити: - 1070 х 2316 х 835 мм. Маса: – 100 кг.

Цифровий панорамний рентгенапарат.
Основні характеристики:

Призначення: 
CRANEX NOVUS

SOREDEX
Фінляндія

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
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PANOURA 15, PANOURA 19

Рентгенівська установка постійного струму.

• 3-и позиційних лазерних промені
• 3-и упори головного фіксатора
• Фронтальне положення пацієнта
• Компактний дизайн
• Двостороннє асистування
• Вертикальний хід основного блоку
• Функція автоматичного діагностування
• Пульт дистанційного управління

генератор високої напруги: випрямлення постійного струму
рентгенівська трубка: D-051S (Тoshiba)
фокальна пляма: рентгенівської трубки: 0,5 мм х 0,5 мм
напруга трубки: 86 кВп (58 – 85 кВп)
плівка / розмір: SR-H: 150мм х 300мм (Панорама), 200мм х 250мм 
(Цефало)
вага: 150 кг; 180 кг (з Цефало)
розмір висота 2,2 м
ширина 0,85 м
довжина 1,2 м
умови зовнішнього середовища: температура середовища 10-30°С
відносна вологість: 20 – 80%

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

YOSHIDA
Японія

FINE CUBE

Рентгенівська установка постійного струму.

модель: XP68
генератор високої напруги: вирівнювання постійного струму
фокусная пляма рентгенівської трубки: 0.2 мм x 0.2 мм
метод охолодження рентгенівської трубки: масляне охолодження
напруга трубки: 90кВ±5%
струм трубки: 4.0 мА±8%
робочий цикл: 1:17
час сканування: стандартний режим: 19 сек, режим високої Щільності: 37 сек
електричний опір: максимально 0.8 Ом чи менше
направлення сканування: обертання проти часової стрілки
загальна фільтрація: 4.0мм AL еквівалентнам чи більше
доза витоку: 1.0 мГр/ч чи меньше
доза (CTDI100)*: режим широкого простору, стандартний режим 5мГр (центральне значення)

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

YOSHIDA
Японія

PANOURA ULTRA

Рентгенівська установка постійного струму.

фокусна пляма: 0,5 х 0,5 мм
максимальна напруга трубки: 90 кВп
максимальний струм трубки: 10 мА
час експозиції (Панорама): 16 с.
час експозиції (Цефалометрія): 0,2 – 2,0 сек., 9 переходів
загальна фільтрація: більш 2,5 мм Al
витік радіації: 14,1 м 1 Гр/год.
коефіцієнт підсилення: 1,2 – 1,29
система аварійної зупинки: автоматичний перемикач
електроживлення: 230 В змінного струму, 50 Гц
споживана потужність: 1,5 кВт.
посилюючий екран: Lanex Regular або еквівалентний

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

YOSHIDA
Японія

ДЕНТАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТОМОГРАФИ

PAX-P&P
Призначення:
Цифровий панорамний рентгенапарат з автофокусом.

Основні характеристики:
Мультилінійний низькошумний CMOS area sensor (14 біт).  
Генератор постійного струму з моноблоком 50~80 кВ/ 2~9 мА, фокусна пляма  0,35х0,5 мм. 
Час експозиції: 9.7 сек  (стандартний режим), 13.5 сек (режим високого розділення). 
Проекції: ОПГ доросла та дитяча,  синус (фронтальний та латеральний) та ВНЧС (фронтальний та латеральний).  
Настройка параметрів  обстеження з  вмонтованого 10.4” сенсорного пульта управління. 
Підлоговий, з габаритними розмірами: 1115(Ш) х 1150(Г) х 2200(В) мм. Вага 75 кг.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

VATECH
Південна Корея

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

Параметри електроживлення: монофазне 230 В; 50/60 Гц. Тип рентгенівського пристрою живлення: високочастотний 
постійного струму генератор. Випромінювач: рентгенівська трубка ОРХ 105. Режим роботи: робоча частота – 40 кГц; 
анодна напруга – 58-85 кВ; анодний струм - 6,0:10,0 мА (4,5 мА та 7,5 мА в режимі корекції); фокусна пляма – 0,5 мм; 
час експозиції: панорамна зйомка – 17,6 с; цефалометрія – 8-20 с. Управління мікропроцесорне. Індикація режимів 
установки. Можливість ділення знімків на 2-5 секції. Фокусна відстань; 520 мм. Характеристика CCD датчиків: тип 
датчика – PDS; розрядність 16 біт; розмір пікселя – 96 мкм; активна поверхня датчика – 147,5 х 6,1; максимальний 
розмір файла: панорамна зйомка – 9,5 Мб, цефалометрія – 11,5 Мб. Габарити: без цефалостата  - 1110 х 2310 х 860 
мм, з цефалостатом – 1110 х 2310 х 1825 мм. Маса: без цефалостата – 120 кг., з цефалостатом – 165 кг.

Дана модель дозволяє отримати  зображення, яке відрізняється глибиною відображених тканин без перекриття шарів

Цифровий панорамний рентгенапарат.

Основні характеристики:

Примітки:

Призначення: 
CRANEX D/D CEPH

SOREDEX
Фінляндія

CRANEX EXCEL/EXCEL CEPH
Панорамний рентгенапарат.

Параметри електроживлення - монофазне; 230 В; 50/60 Гц. Тип рентгенівського пристрою живлення - високочастот-
ний постійного струму генератор. Випромінювач: рентгенівська трубка ОРХ 105.
Режим роботи: робоча частота - 40 кГц: анодна напруга - 63-81 кВ: анодний струм - 6.0:10,0 мА (4.5 мА та 7,5 мА в 
режимі корекції); фокусна пляма - 0,5 мм; час експозиції: панорамна зйомка - 19 с; цефалометрія – 0,4/3,2 с.
Управління - мікропроцесорне. Індикація режимів установки. Програми: повний спектр програм для традиційної 
панорамної та цефалометричної зйомки. Можливість ділення знімка на 2-4 секції.
Фокусна відстань: для панорамної зйомки - 520 мм; для цефалометричної зйомки - 1635-1700 мм.
Постійне положення тримача для касет. Синхронне переміщення фіксуючих голову елементів.
Розмір плівки: для панорамної зйомки - від 150 х 300 мм до 240 х 300 мм; для цефалометричної зйомки -180 х 240.
Габарити: Excel - 1200 х 2200 х 1850 мм. Маса - 195 кг. Excel Ceph - 1200 х 2200 х 970 мм. Маса: 150 кг.

Може бути перебудована на цифрову модель за допомогою радіовізіографа DIGORA РСТ.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

SOREDEX
Фінляндія

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

3D ACCUITOMO 

Комп`ютерний томограф.

3D Accuitomo – тривимірне зображення найвищої якості. 

Призначення:

Зона сканування: 4х4, 6х6, 8х8, 12x17 (залежно від моделі).
Доза опромінення: 1/30 у порівнянні з традиційним КТ.
Дозволяє діагностувати: будь-яку ендодонтичну патологію, періапікальні процеси, морфологію пародонтальних
кишень, патологію придаткових пазух носа, СНЩС тощо; 
резидуальні дефекти альвеолярного відростку, новоутворення кісткової тканини, травматичні ушкодження зубів
та кісток, об’єм кісткової тканини з метою подальшої імплантаційної реконструкції, якість кісткової тканини.

Основні характеристики:

Примітки: 

MORITA
Японія

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

GALILEOS

SIRONA
Німеччина

Об’єм, що знімається, - (15x15x15) см3. Розширення в 3D.
Ізотропна довжина краю вокселя - 0.3/0.15 мм.
Час зйомки/експонування - 14/2-6. Час Реконструкції - 4 хв.
Позиціонування пацієнта - стоячи/сидячи.
Рентгенівський випромінювач 85кВ, 5-7 мА. 
Доза опромінення - 29 мкЗвт.
Мінімальна потреба в площі - 1,6х1, 6х2, 25м(ГхШхВ).
Рекомендовані розміри приміщення - 1,8х1, 8х2, 5м(ГхШхВ). 
Свинцевий екран - Німеччина: (у приміщенні) як при панорамній зйомці.
Розмір дверей для монтажу не менше 66 см. Маса рентгенівської системи біля 140 кг.

3D томограф. Одне 3D-сканування при невеликій дозі опромінення і Ви отримуєте повністю діагностиційний об’єм: 
з отриманих за 14 секунд окремих знімків. GALILEOS реконструює об’єм розміром (15 х 15 х 15) см3 з чудовою якістю 
3D-зображення. Без додаткової зйомки можна масштабувати зображення навіть з високим розділенням.

Призначення:

Основні характеристики:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
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PROLINE PROMAX 3D

PLANMECA
Фінляндія

Концепція Planmeca Promax 3d забезпечує унікальні можливості для здобуття і обробки 
рентгена-зображень на єдиній платформі завдяки використанню оригінального ро-
ботизованого маніпулятора. Діапазон можливостей здобуття тривимірних зображень 
– від одного зуба до повного зображення щелепно-лицьової області і всієї голови з лег-
кістю задовольняє потреби імплантології, ендодонтії, періодонтії, щелепно-лицьової 
хірургії, ортодонтії. Система здобуття тривимірного зображення базується на основі 
технології об’ємної томографії із застосуванням конусного променя – CBVT. 

Три конфігурації системи.

Система Planmeca Promax 3ds ідеально личить для випадків, коли достатнім є мале 
поле зору. Розмір поля зору системи Planmeca Promax 3ds оптимальний, наприклад, для 
роботи з одиночними імплантатами і лікування зубів мудрості. Для повного задоволен-
ня потреб в різних зображеннях рентгенівська установка дозволяє отримувати також 
панорамні і цефалометричні зображення.  
Система Planmeca Promax 3d застосовується для здобуття звичайних тривимірних зо-
бражень з полем зору, що охоплює всю зубощелепова область, і дає чітке зображення 
як верхньої, так і нижньої щелепи. Поле зору можна зменшувати для здобуття менших 
зображень або, навпаки, зшивати зображення з метою збільшення поля зору. Крім 
того, ProMax 3d дозволяє отримувати панорамні і цефалометричні зображення.
Система Planmeca Promax 3d Max забезпечує найбільш широкі можливості вибору 
розмірів об’ємних зображень. Поле зору може охоплювати від одного зуба до голови 
в цілому, що особливо ефективно для щелепно-лицьової хірургії і ортодонтії. Оскільки 
Система Planmeca Promax 3d Max – спеціалізована установка для здобуття тривимір-
них зображень, вона не дозволяє отримувати традиційні панорамні і цефалометричні 
зображення.

Можливість здобуття зображень будь-яких розмірів в рамках однієї концепції заснова-
на на унікальній технології SCARA (вибірково податливий шарнірний маніпулятор ро-
бота). Маніпулятор SCARA забезпечує будь-яку схему рухів, які можуть бути застосовані 
в існуючих або майбутніх програмах експозиції; таким чином, механічні обмеження для 
здобуття зображень відсутні. Маніпулятор SCARA обчислює ідеальні координати для 
здобуття зображення відповідно до правильних анатомічних орієнтирів, забезпечуючи 
точне позиціювання об’ємної області зображення, внаслідок чого у кожному конкрет-
ному випадку гарантується найкраща якість зображення.
Склад системи Planmeca Promax 3d:  
• Нова система опор для пацієнта з опорними точками для лоба і підборіддя;
• Спеціалізований тривимірний датчик; 
• Сервер тривимірної реконструкції;

Основні можливості:
• імпульсна експозиція, з високою точністю синхронізована із захватом зображення, за-
безпечуюча короткий (2,8 – 12 з) і ефективний час експозиції;  
• модуляція струму трубки (TCM) забезпечує зниження променевого навантаження на 
пацієнта і підвищення якості зображення;
• самоналагоджувальний чотирипелюстковий коліматор з фільтром посилення жор-
сткості світивши, що забезпечує підвищення якості випромінювання, зниження проме-
невого навантаження на пацієнта і поліпшення видимості м’яких тканин. 
• розмір і розташування об’ємної області для дослідження вибираються через панель 
управління відповідно до вимог діагностики, без надмірного опромінення ділянок за 
межами досліджуваної області;
• розвинена програма зшивання об’ємних зображень (Large View) забезпечує здобуття 
зображень великого об’єму з малим променевим навантаженням на основі вибору і на-
правленого дослідження до трьох горизонтальних і двох вертикальних об’ємів. 
• система Planmeca Romexis дозволяє отримувати зображення всіх радіологічних плос-
ких зрізів (осьова, сагиттальна, коронарна площина), поперечних зрізів, реконструйо-
ваних панорамних зображень, тривимірних реконструкцій.

Тривимірний датчик:
• Спеціалізований тривимірний датчик 
• Плоска панель з аморфного силікону з сцинтилятором з CSI  
• Активна область датчика 19,3 х 24,2 см (1516 х 1900 пікселів), 
розмір пікселя датчика – 127 мкм  
• Динамічний діапазон 15 біт, 32768 відтінків яскравості
• Обертання на 200/360° за одну дію  
• Час сканування 18 – 26 з  
• Час експозиції в режимі високого дозволу і в звичайному режимі – 12 з, в режимі низь-
кої дози – 2,8 – 4 с.
Високопродуктивний комп’ютер з операційною системою Linux, що приймає зображен-
ня від системи Planmeca Promax і оброблює їх з використанням програми тривимірної 
реконструкції. Ця автоматизована програма перетворить вихідні кадри зображення в 
тривимірні об’ємні зображення, які потім передаються на робочу станцію управління лі-
куванням (робоча станція здобуття зображень) і в базу зображень. Сервер тривимірної 
реконструкції має два з’єднання Ethernet: одне – для Planmeca Promax, інше – для офіс-
ної локальної мережі. Компанія Planmeca поставляє сервер тривимірної реконструк-
ції разом з програмним забезпеченням, що входить в комплект постачання системи 
Planmeca Promax 3d.
• Потужний 64-розрядний процесор QUAD Opteron 
• Патентований алгоритм реконструкції зворотної проекції на основі системи Feldkamp 
• Кількість базових зображень: 300/450  
• Час реконструкції: 35 з – 2 мін 20 з  
• Системи покращуваного усунення артефактів (IAR) і компенсації висококонтрастних 
об’єктів (HCOC)
• Розмір вокселя в області дослідження 100 мкм / 200 мкм / 400 мкм, ізотропний,
• Кількість вокселей в області ?54 х 61 мм – 540 х 540 х 540 (близько 180 млн)  
• Розрахункова теоретична максимальна роздільність 5 пар ліній на мм, дозвіл при ви-
мірі близько 2 пар ліній на мм, модуляційна передавальна функція 10%

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 
24-85-62, моб.: (050) 344-97-51, e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

Параметри електроживлення – монофазне: 230 В; 50/60 Гц. 
Розміри області 3D дослідження (висота/діаметр): менший 60 х 60 мм; середній 75 х 100 мм; великий 75 х 145 мм. 
Параметри отримання 3D зображення: розмір векселя - 150 мкм - 350 мкм; час сканування – 10 - 20 с.; 
час експозиції – 2 - 5 с.; час побудови даних (реконструкції) – 1 – 3 с. 
Датчик 3D зображення: тип датчика – CMOS; розмір робочої області – 124 х 124 мм; розмір пікселя – 200 мкм. 
Програми панорамного режиму: дорослий панорамний режим; дмитячий панорамний режим; ВНЧС режим. 
Датчик панорамного режиму: тип датчика - CCD; розмір робочої області - 146мм х 6 мм; розмір пікселя - 48 мкм. 
Генератор: рентгенівська трубка – анодна; розмір фокального пучка – 0.4 IEC 336; кут – 5 °Сусів; анодна напруга – 65 
– 85 кВ; анодний струм – 0.5-8.0 мА. 
Габарити: 1963 мм х 1541 мм х 1100 мм. Вага: 310 кг.

Тривимірний комп’ютерний томограф.
Основні характеристики:

Призначення: 
SCANORA  3D

SOREDEX
Фінляндія

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

POINT 3D COMBI 500C

ТОВ «МІКРО ДІАМАНТ ПЛЮС», тел.: (044) 353-15-76, (044) 353-15-46, факс (064) 252-33-23, e-mail: info.mdplus@gmail.com

POINT NIX
Південна Корея

Професійне діагностичне обладнання, об’єднуюче стоматологічний 
томограф, панорамний зонограф і цефалостат. 

Можливе доустаткування панорамного апарату датчиком 3D(томтограф) або Ceph приставкою.

Стоматологічний томограф:
- Область сканування томографа 12Х8см. 
- Програмне забезпечення відповідає усім сучасним вимогам діагностики і планування лікування. 
- Безкомпромісна якість зображення.
- Низьке променеве навантаження. Час сканування 19 сек. 

Панорамні знімки HD якості. Новий технологія виготовлення датчику. Прямий CdTe сенсор відноситься до прямого 
типу обробки X-ray інформації в електричний сигнал.  

Для ТРГ знімків використовується швидка, проста і малодозова технологія One - shot. 

Призначення: 

Примітки: 

Основні характеристики:

ZENITH3D
Призначення:                                      Конусно-променевий комп’ютерний томограф, що включає в себе  функції 
цифрового панорамного рентгенапарата.

Основні характеристики:
Включає в себе 
- Функції цифрового панорамного рентгенапарата.
 - Моноблок з інтегрованими сенсорами ОПГ (мультилінійний, 14 біт) та КТ (плаский,  16 біт) з автоматичною зміною при виборі 
режима зйомки; 
 - Генератор постійного струму з моноблоком 50~120 кВ/ 4~10 мА, фокусна пляма 0.5 мм, 
 - Знижена доза опромінення (19-45 мкЗв), завдяки технології приймаючого детектора та точному  заданню области сканування: від 
5х5 до 24X19 см та необхідній якості зображення завдяки встановлюванню різноманітного розміра вокселя - 0.08, 0.2, 0.3, 0.4 мм; 
 - Управління з умонтованої сенсорної  панелі та з ПК; 
 - Гідравлічне крісло пацієнта з приладом позиціювання забезпечують найкращу стабілізацію пацієнта при скануванні; 
 - Коротка експозиція  для панорамної зонографії (10-13 сек.: доросла, дитяча, синуси, суглобі) та КT (15 - 24 сек.); 
 - Швидка реконструкція КТ  (меньше 1 хвилини); 
 - Розміри 1820(Г) х 1695(Ш) х 1922(В) мм; Вага 650 кг.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

VATECH
Південна Корея
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PaX-Uni3D

VATECH
Південна Корея

Призначення:
Цифровий панорамний рентгенапарат із функцією комп’ютерної томографії, ТРГ.

Основні характеристики:
Унікальна конструкція блоку сенсора, незнімного, що автоматично повертається в залежності від режиму зйомки: 
панорама або КТ (50х50мм). Мультилінійний сенсор з розміром піксела 42х42 мкм, шкала сірого 16 біт, конусний 
промінь з фокусною плямою 0.35х0.5 мм, тривалість експозиції 9-12 сек (панорама), 8 сек (КТ з областю сканування 
50x50 мм або 80х50 мм). Вбудована відеокамера та лазерні промені для якісного позиціонування пацієнта, підказки 
для пацієнта на вбудованому TFT-дисплеї. Спеціальні алгоритми обробки: AOP (Automatic Optimizing Processing); ALC 
(Adaptive Layer Control) – підвищена чіткість фронтальних зубів; DUET (DUal EnhancemenT) – отримання ТРГ з якісним 
контуром не лише кісткових, але і м’яких тканин. Спеціальні програми «maxillary molar», «incisor» and «mandibular 
canal» для підвищення чіткості критичних зон, алгоритм томографічної 3D-реконструкції. Програма КТ-аналізу для 
перегляду кроссекцій відсканованої ділянки на будь-якому шарі, вимірювання довжини, щільності тканин, моделю-
вання постановки імплантата і т.п.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

РАДІОВІЗІОГРАФИ

 X-VISION

DIGIMED
Корея

Радіовізіограф портативний. Радіовізіограф X-Vision - це система для отримання та обробки дентальних 
рентгенівських знімків у цифровому вигляді без застосування рентгенівської фотоплівки.

Сенсор - Розмір сенсора(мм) - 44 Х 31 Х 5. Розмір активної зони сенсора(мм) - 36,5 Х 25,9. Роздільна здатність (ліній/
мм) - 16. Довжина кабелю (м) - 3. Розмір пікселя (мкм) - 19,5. 
Модуль керування -  Розмір (мм) - 147 Х 86 х 29. Дисплей - TFT-LCD SAMSUNG Panel з діагоналлю 4,3 дюйми (95мм 
Х 54мм). Розмір пікселя (мм) - 0,198. Роздільна здатність - 480 Х 272 (RGB). Інтерфейс користувача - сенсорний дис-
плей (Touch Screen Panel). Підключення до комп’ютера - USB2.0. Пам’ять - картка пам’яті SD CARD. Живлення - Li-ion 
акумулятор.

Використання радіовізіографа X-vision, завдяки більшій чутливості в порівнянні з плівкою, знижує дозу опромінення 
пацієнта в в кілька разів. Також дозволяє відмовитись від фотолабораторного процесу. 
Знімки можна переглядати і редагувати через кілька секунд після експонування, створювати базу даних пацієнтів.
Сумарні затрати часу для отримання рентгенограми не перевищують однієї хвилини.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

VISTARAY

Цифрова рентгенівська система.

Цифрова рентгенівська система для оперативного отримання рентгенівських зображень на моніторі РС-комп’ютера в 
умовах стоматологічного кабінету.
Система складається з рентгенівського сенсора великої роздільної здатності (22.7 Пар ліній/мм):
• 1368x912 пікселів для сенсора IQ-C1   (розмір сенсора 36,5x25x7,3мм)
• 1640x1250 пікселів для сенсора IQ-C2   (розмір сенсора 42x32x7,3мм )
та автономного контролюючого рентгенівського пристрою, який передає інформацію на РС-комп’ютер для подальшої 
її обробки за допомогою програмного забезпечення DBSWIN.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина

KODAK RVG 6100 DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM

Цифрова радіографічна система.

Реальна розподільна здатність: 20 пар ліній/мм (теоретично 27,03 пар ліній/мм).
Технологія : Кodak sensor technology – CCD матриця із захисним фіброоптичним фільтром.
Розмір матриці: 1200x1600 для сенсора size 1 – 27,5x37,7 мм.
Активна поверхня: 22x30 мм.
Підключення: USB 2

Зниження радіації на 90% ніж при роботі  з плівкою. 
Сумісність русифікованого програмного забезпечення Kodak-Trophy зі всіма існуючими 
комп’ютерними програмами для стоматології. 
Аксесуари (позиціонери, одноразові чохли для датчика). Нова закруглена форма датчика. 
Нова надійна форма під’єднання кабелю до датчика. Синхронізація з рентгенапаратом.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK RVG 5100 DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM

Цифрова радіографічна система.

Реальна розподільна здатність: 14 пар ліній/мм (теоретично 27,03 пар ліній/мм).
Технологія : Кodak sensor technology – CCD матриця із захисним фіброоптичним фільтром.
Розмір матриці: 1200x1600 для сенсора size 1 – 27,5x37,7 мм.
Активна поверхня: 22x30 мм.
Підключення: USB 2

Зниження радіації на 90% ніж при роботі з плівкою. 
Сумісність русифікованого програмного забезпечення Kodak-Trophy зі всіма існуючими комп’ютерними 
програмами для стоматології. Аксесуари (позиціонери, одноразові чохли для датчика). 
Швидкий і точний діагноз за оптимальну ціну. Нова закруглена форма датчика. 
Нова надійна форма під’єднання кабелю до датчика. Синхронізація з рентгенапаратом.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

ZEN-X

Матриця CCD с розділенням  ≥25 пар ліній/мм.
Розмір активної області 20Х30 мм.
Програмне забезпечення забезпечення «RayImage» російською мовою. 
Набір опозиціонерів для сенсора.
Набір гігієнічних пакетів на сенсор (500 шт.).

Цифровий інтраоральний сенсор.

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

PaX-500

VATECH
Південна Корея

Призначення:
Цифровий панорамний рентгенапарат з функцією комп’ютерної томографії.

Модифікації:

Основні характеристики:

PaX-500 (панорама), PaX-500 Versa (панорама + ТРГ), PaX-500 ECT (панорама + КТ),
PaX-500 ECT (панорама + КТ + ТРГ), PaX-500ECT Versa (панорама+КТ+ТРГ).

Мультилінійний сенсор з розміром піксела 42х42 мкм, шкала сірого 16 біт, конусний-промінь з фокусною плямою 
0.35х0.5 мм, тривалість експозиції 9-12 сек (панорама), 8 сек (КТ з областю сканування 50x50 мм). Вбудована відео-
камера та лазерні промені для якісного позиціонування пацієнта, підказки для пацієнта на вбудованому TFT-дисплеї. 
Спеціальні алгоритми обробки: AOP (Automatic Optimizing Processing); ALC (Adaptive Layer Control) – підвищена чіт-
кість фронтальних зубів; DUET (DUal EnhancemenT) – отримання ТРГ з якісним контуром не лише кісткових, але і 
м’яких тканин. Спеціальні програми «maxillary molar», «incisor» and «mandibular canal» для підвищення чіткості кри-
тичних зон, алгоритм томографічної 3D-реконструкції. Програма КТ-аналізу для перегляду крос-секцій відсканованої 
ділянки на будь-якому шарі, вимірювання довжини, щільності тканин, моделювання постановки імплантата і т.п.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

ECT-12
Призначення:                                  Конусно-променевий комп’ютерний томограф, що включає в себе 
функції цифрового панорамного рентгенапарата. 

Основні характеристики:
- Параметри випромінювання 60~90 кВ/ 2~10 мА, фокусна пляма 0.35х0.5 мм; 
- Моноблок з інтегрованими сенсорами для ОПГ та КТ, що автоматично встановлюються при виборі режима зйомки; 
- Розмір вокселя 0.08 - 0.25 мм, що може вибиратися в залежності від ромірів області сканування; 
- Коротка експозиція для панорамної (10-13 сек.) та КT (15 - 24сек.) зйомки; 
- Регульована область 3D-сканування, (діаметрхвисота,мм): 50x50/85x50/85x85/120x85 (з реконструкцією в DICOM 3.0); 
- Швидка реконструкція КТ: 18 - 30 сек (з корегуванням артефактів від металу в роті); 
- Низька променеве навантаження для пацієнта 25 – 45 мкЗв (в залежності від обраного режиму); 
- Настройка параметрів обстеження з вмонтованого сенсорного пульта управління; 
- Розміри 1490(Г) х 1060(Ш) х 2350(В) мм; 
- Вага: 220 кг.

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

VATECH
Південна Корея
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ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНДІАГНОСТИКИ

DIGITAL INTRAORAL SENSORS OPTEO

OWANDY
Франція

Система цифрової обробки внутрішньоротових рентгенівських зображень. Це п’яте покоління інтрао-
ральних датчиків, які оснащені CMOS-технологією, що дозволяє отримувати зображення з високою розділь-
ною здатністю і абсолютною легкістю. Заокруглена форма країв датчика служить для кращого позиціонуван-
ня в роті пацієнта, ергономічний корпус.

600 мм2 чутливої поверхні;
Довжина кабеля сенсора: 3м або 20см (з додатковим подовжувачем 2,8м);
Водостійкість сенсора згідно з стандартами ЕС IPX 7;
Ліцензійне програмне забезпечення Quickvision.

пропонуються два розміри датчиків: 600 мм2 та 900 мм2.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

PROSENSOR

PLANMECA
Фінляндія

Система цифрової радіовізіографії забезпечує висо-
ку якість зображень, зручність роботи і гарантовану 
безпеку пацієнта.

Ретельно спроектований корпус сенсора, сучасна схема 
магнітних з’єднувачів, надійний кабель і світлодіодний ін-
дикатор блоку інтерфейсу гарантують успішне отримання 
зображень в усіх випадках. Розмір сенсора 39,7х25,05 мм, 
краї сенсора заокруглені! Сучасна магнітна з’єднувальна 
система сприяє безпеці пацієнта. Кабель зміцнений кев-
ларом, а всередині кабеля розташовуються всього два 
проводи, що забезпечує максимальну надійність. Сенсор 
герметизований, що дозволяє повністю занурювати його 
в дезинфікуючі засоби. Повна інтеграція з внутрішньоро-
товою рентгенівською установкою Planmeca Intra.

Призначення:

Основні характеристики:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 
24-85-62, моб.: (050) 393-63-22, e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

Система цифрової обробки внутрішньоротових рентгенівських зображень (радіовізіограф).

Система Krystal-X Easy використовує з’єднання USB 2,0 High Speed, також сумісна з USB 1,1 Full Speed. 
Внутрішньоротовий датчик пропонується у двох розмірах (600 мм2 та 816 мм2) 
для спрощеного позиціонування та максимального комфорту для пацієнта. 
Максимальні зовнішні розміри: поверхня 16 x 16 x 6 см з вбудованою ділянкою пам’яті датчика. 
Джерело живлення: 12В, 0,6А з блоком живлення, що постачається в комплекті.

Простий  блок управління Krystal X  з кабелем 3 м, сенсор  Krystal X, компакт-диск з драйверами, 
футляр для датчика КХ  Easy (VI ), кабель USB2 — 3 м, інструкція користувача та установки Krystal X, 
тримач датчика для  КХ, нейлонові піни 5 x 25,  програмне забезпечення QUICKVISION. 

Новий сенсор Krystal-X Easy створений для інтеграції з вашим джерелом рентгенівського випромінювання. 
Завдяки передовій технології, що поєднує освинцьовану волоконно-оптичну плату, ПЗЗ високої роздільної 
здатності та новий сцинтиляційний екран CSI, Krystal-X Easy здатний отримувати якісні зображення високої 
роздільної здатності при низьких дозах променевого навантаження. 
Датчики Krystal-X прекрасно інтегровані з Quickvision, програмним забезпеченням для візуалізації цифрових 
зображень для стоматології сьогодення. 
Вражають своїм ергономічним дизайном та функціональністю.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

KRYSTAL-X EASY

OWANDY
Франція

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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

Система цифрової обробки внутрішньоротових рентгенівських зображень (радіовізіограф).

Розміри: 600 та 816 мм2,
Роздільна здатність: 26,3 пар лін.
Максимальні зовнішні розміри: 185 x 84 x 24 мм з вбудованою ділянкою пам’яті датчика.
Передача: з’єднання  WIFI двоточкове (спеціальне) з’єднання з модулем WIFI  комп’ютера з USB-інтерфейсом, поста-
чається разом з направленою антеною для з’єднання з комп’ютером.
802,11b – протокол > 11Мбіт/с.
Час передачі: 1-2 сек.

Електронний блок управління, цифровий сенсор Krystal X  WIFI (V3) T2, компакт-диск з драйверами, сумка велика XL 
для Krystal X  WIFI,  тримач датчика для KX, нейлонові піни 5 x 25, WIFI  USB адаптер (Linksys), програмне забезпечення 
QUICKVISION з російськомовним інтерфейсом.

Новий сенсор  Krystal- X WIFI створений для інтеграції з вашим джерелом рентгенівського випромінювання, 
на основі  передової технології, що поєднує просвинцьовану волоконно-оптичну плату, CCD матрицю високої 
роздільної здатності та новий сцинтиляційний екран CSI,  Krystal-X  WIFI здатний отримувати якісні зображен-
ня при збереженні можливості швидкого переходу від одного стоматологічного крісла до іншого. 
Завдяки зображенню високої роздільної здатності при низьких дозах, Krystal-X WIFI  захоплює та миттєво 
передає зображення на комп’ютер, без жодного дротового з’єднання між пристроєм та  комп’ютером.
Сенсори Krystal-X прекрасно інтегровані з  Quickvision, програмним забезпеченням для візуалізації та обробки 
цифрових зображень вражають своїм ергономічним дизайном та функціональністю.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

KRISTAL-X WIFI

OWANDY
ФранціяX-POD 

Матриця CCD з розділенням  ≥25 пар ліній/мм.
Розмір активної області 20Х30 мм.
Блок Bluetooth-інтерфейсу з сенсорним екраном та вмонтованою мікропрограмою для перегляду та анализу отриманих 
знімків.
SD карта пам’яті для збереження знімків.
Набір позиціонерів для сенсора.
Компактний Bluetooth ресивер (USB2).
Програмне забезпечення «RayImage» російською мовою. 
Набір гігієнічних пакетів на сенсор (500 шт.).

Бездротовий інтраоральний сенсор з технологією  Bluetooth®  
з сенсорним дисплеєм та вмонтованою картою пам’яті. 

Основні характеристики:

Призначення:

MYRAY
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

DIGITAL INTRAORAL SENSORS VISTEO 

OWANDY
Франція

VISTEO являє собою нову концепцію в стоматологічній радіографії. 
Унікальний набір: датчик, блок керування і універсальний angulator з передачею по індукції.

600 mm2 чутливої поверхні;
Довжина кабеля сенсора: 3м або 20см (з додатковим подовжувачем 2,8м);
Водостійкість сенсора згідно з стандартами ЕС IPX 7;
Ліцензійне програмне забезпечення Quickvision.

Пропонуються два розміри датчиків: 600 мм2 та 900 мм2.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», 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
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ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНДІАГНОСТИКИ

DIGORA OPTIME CLASSIC

Радіовізіограф.

Роздільна здатність: 12,5 пар ліній/мм. Розмір точки: 40 мкм (Super) / 64 мкм (Hight).
Безпровідні датчики 4 типорозмірів 22х31; 24х40; 31х41; 27х54 мм (еквівалент плівці «0», «1», «2», та «3» розмірів):
0-40/60 мкм – 550х775/344х484; 833/325 КВ.1-40/60 мкм-600х1000/375х625 пікселів;
1,17 МВ/458 КВ.2-40/60 мкм-775х1025/484х641 пікселів;
1,55 МВ/606 КВ.3-40/60 мкм-675х1350/422х844 пікселів; 1,78 МВ/625 КВ.
Час отримання зображення: 4,3-7,5 с.
Габарити сканера: 191х221х394 мм. Маса сканера: 7 кг.

В комплект входить: 
Датчики «0»х2 шт., «1»х2 шт., «2»х5 шт., «3»х1 шт.
Одноразові пакети та чохли для датчиків по 100 шт. кожного розміру. Лазерний сканер. Комп’ютерне забезпечення 
Digora Windows 2,5 (російськомовна версія). Довідкова інформація для користувача. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

SOREDEX
Фінляндія

AnySensor

VATECH
Південна Корея

Призначення:
Цифрова інтраоральна рентгенографічна система.

Основні характеристики:
Цифровий інтраоральний сенсор (36 х 27 х 4.9 мм) з активною площею  33х24 мм; технологія прямого перетворення  
рентгенівського випромінювання в цифрове зображення (детектор – низькошумний гібридний CMOS) забезпечує 
отримання дуже чіткого, контрастного знімка з динамічним діапазоном 16 біт (65536 відтінків сірого); спеціальна 
конструкція кріплення кабеля (довжиною 3 м) до сенсору виключае можливість його злому;  електронний блок з 
пристроем USB-інтерфейса та 3 м кабелем;  також в комплекті: тримач для кріплення на стіну сенсора та електронного 
блока, комплект гігіенічних одноразових пакетів на сенсор; захистні силіконоі чохли на сенсор; програмне забезпе-
чення EasyDent (російською мовою); позиціонери для сенсора  для паралельної техніки зйомки (опція).

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

DIGORA OPTIME DEЛЮКСE

Радіовізіограф.

Роздільна здатність: 14,3 пар ліній/мм. Розмір точки: 35 мкм (Super) / 64 мкм (Hight).
Безпровідні датчики 5 типорозмірів 22х31; 24х40; 31х41; 27х54; 48х54 мм (еквівалент плівці «0», «1», «2», «3» та «4С» 
розмірів):
0 – 628х885 (1,09 МВ); 1 - 685х1143  (1,53 МВ); 2 - 886х1171 (2,03 МВ);
3 - 771х1542 (2,32 МВ); опція 4С – 1372х1542 (4 МВ).
Час отримання зображення: 4,3-7,5 с.
Габарити сканера: 190х200х383 мм. Маса сканера: 9,8 кг.

В комплект входить: 
Датчики «0»х2 шт., «1»х2 шт., «2»х5 шт., «3»х1 шт.
Одноразові пакети та чохли для датчиків по 100 шт. кожного розміру. Лазерний сканер. Комп’ютерне забезпечення 
Digora Windows 2.7 (російськомовна версія). Довідкова інформація для користувача.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

SOREDEX
Фінляндія

РЕНТГЕНІВСЬКІ ДЕНТАЛЬНІ ПЛІВКИ ТА ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ

KODAK INTRAORAL D-SPEED FILM

Рентгенівська  плівка KODAK для  внутрішньоротової (дентальної)  рентгенографії.

Характерні особливості: 
Плівка з оптимальною швидкістю експозиції (D-Speed).
Оптимальна контрастність.
Розмір: 
30,5x40,5 мм
Кількість плівок в упаковці: 
Упаковка – 100 одинарних плівок

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK INTRAORAL E-SPEED FILM

Рентгенівська  плівка KODAK для  внутрішньоротової (дентальної)  рентгенографії.

Характерні особливості: 
Плівка з високою швидкістю експозиції (E-Speed) зі зменшеною дозою опромінювання  на 30%. 
Висока  контрастність. 
Розмір: 
30,5x40,5 мм
Кількість плівок в упаковці: 
Упаковка – 150 одинарних плівок

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK T-MAT E

Рентгенівська  плівка KODAK для  внутрішньоротової (дентальної)  рентгенографії.

Характерні особливості: 
Зеленочутлива плівка з високою швидкістю експозиції для використання з зеленочутливими 
екранами KODAK LANEX.
Висока  контрастність.
Розмір: 
15x30 см
Кількість плівок в упаковці: 
Упаковка – 100 одинарних плівок 

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

DIGORA TOTO

Система цифрової обробки інтаоральних зображень (радиовізіограф).

CMOS – технологія. 
Роздільна здатність: 26,3 пар ліній/мм. 
Датчики 2 типорозмірів 37х26; 44х31. 
Активна зона: 30х20 мм (1580х1050 пікселів) та 36,5х25,8 мм (1916х1358 пікселів).
Високопродуктивний блок обробки даних з функцією автонастроювання та підключення через USB.

В комплект входить: 
Блок обробки данних, датчик, одноразові чохли для датчика. 
Комп’ютерне забезпечення Digora Windows 2,6 (російськомовна версія). 
Довідкова інформація для користувача.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

SOREDEX
Фінляндія

DIGORA PCT 

Радіовізіограф для панорамного рентгенапарату.

Для панорамних, цефалометричних та томагрофічних зображень. Роздільна здатність: 4-6 пар ліній/мм.
Середній розмір точки: 125 (167-125-85) мкм/ 64 (84-64-40) мкм. Система приймає всі розміри касет,
що використовуються в дентальній радіології (15 х 30; 18 х24; 24 х 30; 57 х 76 см; 8 х 10”; 10 x 12”).
Габарити: 745 х 492 х 363 мм. Габарити сканера: 745 х 550 х 715 мм. Маса: 30 кг. Маса сканера: 55 кг.

В комплект входить: 
Лазерний сканер для електронних матриць.
Комп’ютерне обслуговування Digora for Windows 98SE/2000/XP.
Довідкова інформація для користувача.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

SOREDEX
Фінляндія
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ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНДІАГНОСТИКИ

KODAK DENTAL X-RAY DEVELOPER, KODAK DENTAL X-RAY FIXER

Хімікати  KODAK для ручної обробки внутрішньоротових та панорамних рентгенограм.

Характерні особливості: 
Проявник (Developer)  та Фіксаж (Fixer) – концентрати для фотообробки рентгенівських плівок KODAK. 
Проявник - вміст 1 пляшки розчиняється водою до 1 л. робочого розчину.
Фіксаж - вміст 1 пляшки розчиняється водою до 1 л. робочого розчину.
1 пляшку  проявника і 1 пляшку  фіксажу розраховано на ручну обробку 100 плівок 
для внутрішньоротової рентгенографії KODAK розміром 30,5x40,5 мм
Об’єм: 
Проявник Dental X-Ray Developer - 250 мл.
Фіксаж Dental X-Ray Fixer – 250 мл.
Кількість в упаковці: 
Упаковка Проявник Dental X-Ray Developer – 4 пляшки.
Упаковка  Фіксаж Dental X-Ray Fixer  - 4 пляшки.

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK RAPID ACCESS DENTAL DEVELOPER, KODAK RAPID ACCESS DENTAL FIXER

Хімікати  KODAK для ручної обробки внутрішньоротових та панорамних рентгенограм.

Характерні особливості: 
Проявник (Developer)  та Фіксаж (Fixer) – хімікати для обробки рентгенівських плівок KODAK,  
готові до використання розчини. 
Час обробки – 30 секунд (проявка - 15 секунд, фіксування - 15 секунд). 
Проявник і фіксаж швидкої дії використовуються лише один з одним, лише один раз і не підлягають оновленню.
Об’єм: 
Проявник Kodak Rapid Access Dental Developer - 500 мл 
Фіксаж Kodak Rapid Access Dental Fixer   - 500 мл
Кількість в упаковці: 
Упаковка Проявник Kodak Rapid Access Dental Developer – 6 пляшок
Упаковка  Фіксаж Kodak Rapid Access Dental Fixer  - 6 пляшок

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK T-MAT G

Рентгенівська  плівка KODAK для  внутрішньоротової (дентальної)  рентгенографії.

Характерні особливості: 
Зеленочутлива плівка з високою швидкістю експозиції для використання з зеленочутливими 
екранами KODAK LANEX (доза опромінювання пацієнтів зменшується в два рази).
Висока  контрастність. 
Розмір: 
15x30 см
Кількість плівок в упаковці: 
Упаковка – 50 одинарних плівок 

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

KODAK DENTAL READYMATIC DEVELOPER, KODAK DENTAL READYMATIC FIXER

Універсальні хімікати  KODAK для автоматичної/ручної  обробки внутрішньоротових 
та панорамних рентгенограм.

Характерні особливості: 
Проявник (Developer) і Оновлюючий Розчин та Фіксаж (Fixer) і Оновлюючий Розчин – готові до використання, 
що не  вимагають розведення.
Час автоматичної обробки – 5 хвилин  при  температурі 28 °С.
Об’єм: 
Проявник Kodak Dental Readymatic Developer - 5 л 
Фіксаж Kodak Dental Readymatic Fixer  - 5 л
Кількість в упаковці: 
Упаковка Проявник Kodak Dental Readymatic Developer – 2 пляшки.
Упаковка  Фіксаж Kodak Dental Readymatic Fixer  - 2 пляшки.

Призначення:

Основні характеристики:

CARESTREAM HEALTH, INC.
США

ТОВ «ЮНІДЕНТ УКРАЇНА», Авторизований дистриб’ютор Kodak Dental Systems в Україні
04116 м.Київ, вул. Шолуденка 3, оф.212, тел.+38 044 230 47 73, тел.\факс +38 044 230 47 72 e-mail: office@unident.org.ua

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕНТГЕНКАБІНЕТІВ

VISTASCAN COMBI PLUS

Система сканування плівок - безпровідний радіовізіограф.

Сканер з високою роздільною здатністю сканує пластину за допомогою лазера і перетворює дані рентгенівського зо-
браження, які зберігаються на пластині, в цифровий сигнал для подальшої обробки на комп’ютері. 

Пластина зображення опромінюється рентгенівськими променями так само, як і звичайна рентгенівська плівка, але на 
відміну від неї може використовуватися приблизно 1000 разів. 

Для повторного використання пластин зображення використовується прилад відновлення. 

Система сканування VISTASCAN дозволяє сканувати пластини зображення всіх форматів: 
2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,6; 15x30; 12,7x30,5; 18x24 см.
Роздільна здатність – 20 Пар ліній/мм.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина

VISTASCAN PERIO

Система сканування плівок - безпровідний радіовізіограф.

Система сканування VISTASCAN PERIO дозволяє сканувати пластини зображення тільки інтраоральних фор-
матів: 2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,6 см.
Роздільна здатність – 20 Пар ліній/мм.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина

VISTASCAN MINI

Система сканування плівок - безпровідний радіовізіограф.

Система сканування VISTASCAN MINI дозволяє сканувати пластини зображення тільки 
інтраоральних форматів: 3x4 см.
Роздільна здатність – 20 Пар ліній/мм.

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

DÜRR DENTAL
Німеччина

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 
28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

XP-05

SATVA
Україна

Автоматична проявочна машина для дентальної 
рентгенівської плівки.

Розмір плівок: 31х41 мм.
Час проявки: 3,5 хв.

Призначення

Основні характеристики:

МІНІ СКАНЕР СТОМАТОЛОГІЧНИХ РЕНТГЕН ЗНІМКІВ

SUNGWON ECONET
Південна Корея

Властивості: Прилад дозволяє за 1 секунду отримати якісне 
зображення рентгензнімку з розмірами до 57мм. х 76 мм на 
екрані монітора для полегшення діагностування та ведення 
картотеки рентгенівських знімків на комп’ютері. Програмне 
забезпечення для Windows 2000 / XP / Vista. Лікар має змогу 
збільшити, зменшити, освітлити, затемнити, роздрукувати, 
зберегти отримане зображення.

Прилад, програмний диск та інші необхідні аксесуари.

Швидко та якісно (600 dpi) перетворити зображення 
рентген знімку в цифрове зображення для переглядан-
ня на екрані монітора та зберігання картотеки рентген 
знімків в комп’ютері або на іншому носієві інформації.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua
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СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ/ ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

█ СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ. ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
КАМЕРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СТЕРИЛЬНИХ ВИРОБІВ

®

Камера для зберігання стерильних виробів 

Вміщує 20 лотків на 7 інструментів кожен та 30 відбиткових ложок. Решітка має гачки для крампонних щипців. Стоїть на 
столі або висить на стіні. Обертання решітки на 360 °Сусів, не відкриваючи двері камери. Всередині камери  додаткове 
освітлення. Світло з камери не спотворює кольоросприйняття. УФ-лампи з технологією Hi-Tech (стабільно працюють, 
не реагують на перепади напруги в мережі від 105 до 265 В, не мерехтять, вмикання – вимикання не скорочують  ресурс 
УФ-лампи, Hi-Tech виключає будь-які варіанти, при яких лампа може перегоріти).

Стерильний інструмент, що знаходиться в камері – теплий.
Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я України.
У вартість камери включені 10 прямокутних лотків на 7 інструментів. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ПАНМЕД -10М» 

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

Камера для зберігання стерильних виробів 

Вміщує 30 лотків на 7 або 11 інструментів або 14 ниркоподібних лотків кожен та 30 відбиткових ложок. Стоїть на столі 
або висить на стіні. Обертання решітки на 360 °Сусів, не відкриваючи двері камери. Всередині камери  додаткове освіт-
лення. Світло з камери не спотворює кольоросприйняття. УФ-лампи з технологією Hi-Tech (стабільно працюють, не 
реагують на перепади напруги в мережі від 105 до 265 В, не мерехтять, вмикання – вимикання не скорочують  ресурс 
УФ-лампи, Hi-Tech виключає будь-які варіанти, при яких лампа може перегоріти).

Стерильний інструмент, що знаходиться в камері – теплий.
Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я України.
В комплекті камери - 20 прямокутних лотків на 7 інструментів.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

«ПАНМЕД – 10C»

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

Камера для зберігання стерильних виробів 

Вміщує 6 лотків на 7 інструментів кожен. Стоїть на столі або висить на стіні. Всередині камери  додаткове освітлення. 
Світло з камери не спотворює кольоросприйняття. УФ-лампи з технологією Hi-Tech (стабільно працюють, не реагують 
на перепади напруги в мережі від 105 до 265 В, не мерехтять, вмикання – вимикання не скорочують  ресурс УФ-лампи, 
Hi-Tech виключає будь-які варіанти, при яких лампа може перегоріти).

Стерильний інструмент, що знаходиться в камері – теплий.
Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я України.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

«ПАНМЕД – 5М»

PANMED
Україна

®

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

Камера для зберігання стерильних виробів 

Вміщує 10 прямокутних лотків на 7 інструментів кожен. Стоїть на столі або висить на стіні. Всередині камери  додаткове 
освітлення. Світло з камери не спотворює кольоросприйняття. УФ-лампи з технологією Hi-Tech (стабільно працюють, 
не реагують на перепади напруги в мережі від 105 до 265 В, не мерехтять, вмикання – вимикання не скорочують  ресурс 
УФ-лампи, Hi-Tech виключає будь-які варіанти, при яких лампа може перегоріти).

Стерильний інструмент, що знаходиться в камері – теплий.
Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я України.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

«ПАНМЕД – 5C»

PANMED
Україна

®

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

«ПАНМЕД – 1Б»

Камера для зберігання стерильних виробів 
з металевим сектором-кришкою 

Призначена для великого хірургічного та змішаного 
прийому.  Має велику місткість. Хірургічні щипці та еле-
ватори розміщуються стоячи, наглядно та зручно. 

Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я 
України, Росії та Казахстану. Чим рідше вмикається – 
вимикається камера, тим менша вірогідність перего-
рання лампи та довший термін служби.  Камеру вими-
кають лише для перезавантаження один раз на 7 діб.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

®

«ПАНМЕД – 1Б»

Камера для зберігання стерильних виробів 
зі скляним сектором-кришкою

Має велику місткість. Хірургічні щипці та елеватори 
розміщуються стоячи, наглядно та зручно. 

Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я 
України, Росії та Казахстану.Спеціальне скло не пропускає 
УФ-промені. Всередині камери  додаткове освітлення. Світ-
ло з камери не спотворює кольоросприйняття. Чим рідше 
вмикається – вимикається камера, тим менша вірогідність 
перегорання лампи та довший термін служби. Камеру ви-
микають лише для перезавантаження один раз на 7 діб.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

®

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

«ПАНМЕД – 1С»

Камера для зберігання стерильних виробів 
з металевим сектором-кришкою 

Призначена для великого хірургічного та змішаного 
прийому.  Має велику місткість. Хірургічні щипці та еле-
ватори розміщуються стоячи, наглядно та зручно. 

Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я 
України, Росії та Казахстану. Чим рідше вмикається – 
вимикається камера, тим менша вірогідність перего-
рання лампи та довший термін служби. Камеру вими-
кають лише для перезавантаження один раз на 7 діб.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

®

«ПАНМЕД – 1С»

Камера для зберігання стерильних виробів 
зі скляним сектором-кришкою

Призначена для великого хірургічного та змішаного 
прийому.  Має велику місткість. Хірургічні щипці та еле-
ватори розміщуються стоячи, наглядно та зручно. 
                 Камера зареєстрована Міністерством охорони 
здоров’я України, Росії та Казахстану. Спеціальне скло не про-
пускає УФ-промені. Всередині камери  додаткове освітлення. 
Світло з камери не спотворює кольоросприйняття. Чим рідше 
вмикається – вимикається камера, тим менша вірогідність 
перегорання лампи та довший термін служби. Камеру вими-
кають лише для перезавантаження один раз на 7 діб.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

®

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи

«ПАНМЕД – 1М»

Камера для зберігання стерильних виробів 
з металевим сектором-кришкою 

Вміщує 8 лотків на сім інструментів кожен. Стоїть на 
столі або висить на стіні.

Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я 
України, Росії та Казахстану. Чим рідше вмикається – 
вимикається камера, тим менша вірогідність перего-
рання лампи та довший термін служби. Камеру вими-
кають лише для перезавантаження один раз на 7 діб.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

PANMED
Україна

«ПАНмЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

®

«ПАНМЕД – 1М»

Камера для зберігання стерильних виробів 
зі скляним сектором-кришкою

Вміщує 8 лотків на сім інструментів кожен. Стоїть на 
столі або висить на стіні.
 Камера зареєстрована Міністерством охо-
рони здоров’я України, Росії та Казахстану.Спеціальне 
скло не пропускає УФ-промені. Всередині камери  до-
даткове освітлення. Світло з камери не спотворює ко-
льоросприйняття. Чим рідше вмикається – вимикаєть-
ся камера, тим менша вірогідність перегорання лампи 
та довший термін служби. Камеру вимикають лише для 
перезавантаження один раз на 7 діб.

Призначення:

Основні характеристики

Примітки:

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 
Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82 
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

®

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи
5 років 

гарантії на роботу 
УФ-лампи

®

Камера для зберігання стерильних виробів 

Постачається як самостійний виріб або в складі меблевого гарнітуру. Ззовні – звичайна меблева тумба, всередині 
якої - коробка з ящиком з неіржавіючої сталі. УФ-лампа з технологією Hi-Tech (стабільно працюють, не реагують на 
перепади напруги в мережі від 105 до 265 В, не мерехтять, вмикання – вимикання не скорочують  ресурс УФ-лампи, 
Hi-Tech виключає будь-які варіанти, при яких лампа може перегоріти).  По узгодженню із замовником - три варіанти 
глибини ящика.

Стерильний інструмент, що знаходиться в камері – теплий 
Камера зареєстрована Міністерством охорони здоров’я України. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ПАНМЕД – 7»

PANMED
Україна

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

5 років 
гарантії на роботу 

УФ-лампи
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АВТОКЛАВИ

Автоматичний автоклав.

DOMINA PLUS B – фракційний вакуум, бактерицидний 
фільтр, автоконтроль води, об’єм камери 18 л, 
8 програм, B-клас.

Призначення:

Основні характеристики:

DENTAL X
Італія

DOMINA B

ТОВ Фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ATOMA

Термодинамічний вакуумний автоклав.

ATOMA PLUS – автоматичний автоклав, 4 програми, бактери-
цидний фільтр, повітряна помпа для кращої сушки інструменту, 
автоконтроль води, термодінамічна сушка,  об’є м камери 18 л, 
S-клас.

 4 програми.
Автоконтроль води.
Об’єм камери: 18 л. S-клас.

Призначення:

Основні характеристики:

DENTAL X
Італія

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Автоматичний автоклав
з електронним контролем води. 

Об’єм камери: 6л, 15 л, 
електронний контроль води, 
термодінамчна сушка, 
N- клас.

Призначення:

Основні характеристики:

DENTAL X
Італія

AXYIA

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

GRANUM-12

GRANUM
Китай

Автоклав.

3 лотки для інструментів.

Об’єм камери: 12 л. Температура: від 121° до 134°C.
Споживана потужність: 1400 Вт. 
Швидкість повного процесу стерилізації: від 16 до 47хв. 
Розмір камери: 192х320. Вага: 43 кг. 
Параметри електроживлення: 220В/50 Гц. 
Режим роботи: автоклав з функцією термовакуума і 
сушки. Використовується для роботи з цілісними інстру-
ментами. Термодинамічний вакуум гарантує видалення 
холодного повітря з порожнин. Існує три різні програми 
стерилізації для різних матеріалів.

Призначення:

Комплектація:

Основні характеристики:

«МЕДТЕХНІКА ДЕНТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 14, 
тел.\факс: (057) 714-01-56, 741-01-31 medtech@med-market.com.ua, www.med-technika.com

EUROKLAV 23S+ EUROKLAV 23VS+ EUROKLAV 29VS+

Автоклав. Автоклав. Автоклав.

Без вакууму, об’єм камери 22 л, 4 
стерилізаційні і 2 тестові програми, 
максимальний об’єм загрузки 4 кг 
інструментів або 0,5 кг текстильних 
матеріалів, 
розміри 42,5x48,5x66 см. 
Споживана потужність 3000 Вт.

З вакуумом,об’єм камери 22 л, 4 
стерилізаційні і 2 тестові програми, 
максимальний об’єм загрузки 4 кг 
інструментів або 1 кг текстильних 
матеріалів, 
розміри 42,5x48,5x66 см. 
Споживана потужність 3000 Вт.

З вакуумом, об’єм камери 19 л, 4 
стерилізаційні і 2 тестові програми, 
максимальний об’єм загрузки 3 кг 
інструментів або 0,8 кг текстильних 
матеріалів, 
розміри 42,5x48,5x57 см. 
Споживана потужність 3000 Вт.

Призначення: Призначення: Призначення:

Основні характеристики: Основні характеристики: Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

MELAG
Німеччина

Автоклав.

MELAG
Німеччина
MELACLEAN

Пристрій для очистки і дезінфекції стоматологічного інструментарію. Для обробки в MELAclean, інструменти швидко і 
легко розміщуються в спеціальних трьох корзинах. Очистка і дезінфекція, ополіскування і сушка виконується повністю 
автоматично. Процес займає 75 хв. (в комплект входить MELAclean деззасіб: 1 одиниця = 6 коробок по 850 грамм 
MELAclean очисник: 1 одиниця = 6 пляшок по 1 літру]

Основні характеристики:

Призначення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

MELATRONIC 17 MELATRONIC 23

Автоклав. Автоклав.

об’єм камери 11 л, 2 програми - 134 і 121, максималь-
ний Об’єм загрузки 3 кг інструментів або 300 г. тек-
стильних матеріалів, розміри 51 х45х36 см. Спожива-
на потужність 1310 Вт

Об’єм камери 19 л, 2 програми - 134 і 121, максималь-
ний об’єм загрузки 4 кг інструментів або 500 г. тек-
стильних матеріалів, розміри 55x51x38 см. 
Споживана потужність 2000 Вт.

Прищначення: Прищначення:

Основні характеристики: Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

MELAG
Німеччина

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

MELAG
Німеччина

VACUKLAV 24B+

VACUKLAV 31B+

VACUKLAV 30B+

VACUKLAV 23B+

Автоклав з попереднім фракціонованим вакуумом, 
5 стерилізаційних і 2 тестові програми, з підключен-
ням до води і каналізації, об’єм камери22 л, макси-
мальний об’єм загрузки 7 кг інструментів або 2,5 кг 
текстиля, розміри 42,5x48,5x66 см. 
Споживана потужність 2500 Вт.

Автоклав з попереднім фракціонованим вакуумом, 
5 стерилізаційних і 2 тестові програми, без підклю-
чення до води і каналізації, об’єм камерні 8 л, мак-
симальний об’єм загрузки 5 кг інструментів або 1,8 
кг текстиля, розміри 42,5x48,5x57 см. 
Споживана потужність 2500 Вт.

Автоклав з попереднім фракціонованим вакуумом, 
5 стерилізаційних і 2 тестові програми, з підключен-
ням до води і каналізації, об’єм камери 18 л, мак-
симальний об’єм загрузки 5 кг інструментів або 2 кг 
текстиля, розміри 42,5x48,5x57 см. 
Споживана потужність 2500 Вт.

Автоклав з попереднім фракціонованим вакуумом, 
5 стерилізаційних і 2 тестові програми, без підклю-
чення до води і каналізації, об’єм камери 22 л, мак-
симальний об’єм загрузки 5 кг інструментів або 21,8 
кг текстиля, розміри 42,5x48,5x66 см. 
Споживана потужність 2500 Вт.

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Основні характеристики:
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EXACTA S

MOCOM
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, 
e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

Автоклав. Комбінований вакуум 
(термодинаміка + вакуум-помпа), вакуум-сушіння.

Споживана потужність: 1,9 кВт. Розміри, см: 48х41х58 
(ШхВхГ). Камера з неіржавіючої сталі: 17л.+ рамка на 3 
або 5 лотків. ЖК-дисплей з сенсорною клавіатурою, що 
дозволяє обирати різні програми: 3 стерилізаційні про-
грами для запакованого та відкритого інструментарію 
при 134°С; 2 стерилізаційні програми для запакованого 
та відкритого інструментарію при 121°С; 1  програма  з 
параметрами, що настроюються; 1 швидкий цикл (134°С 
х 4 хв, загальний час 14 хв.); тестова програма.
Бактеріологічний фільтр. Роз’єм для принтера.

Призначення:

Основні характеристики:

MILLENNIUM S2

MOCOM
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, 
e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

Автоклав. Комбінований вакуум 
(термодинаміка + вакуум-помпа), вакуум-сушіння.

Споживана потужність: 1,9 кВт. Розміри, см: 48х41х68 
(ШхВхГ). Камера з неіржавіючої сталі: 21 л.+ рамка на 3 
або 5 лотків. ЖК-дисплей з сенсорною клавіатурою, що 
дозволяє обирати різні програми: 3 стерилізаційні про-
грами для запакованого та відкритого інструментарію 
при 134°С; 2 стерилізаційні програми для запакованого 
та відкритого інструментарію при 121°С; 1  програма  з 
параметрами, що настроюються; 1 швидкий цикл (134°С 
х 4 хв, загальний час 14 хв.); тестова програма.
Бактеріологічний фільтр. Роз’єм для принтера.

Призначення:

Основні характеристики:

MILLENNIUM B 

Споживана потужність: 2,3 кВт. Розміри, см: 48х41х58 
(ШхВхГ). Камера з неіржавіючої сталі: 17л.+ рамка на 
5 лотків. ЖК-дисплей з сенсорною клавіатурою, що до-
зволяє обирати різні програми: 6 стерилізаційних про-
грам для запакованого та відкритого інструментарію 
при 134°С; 4 стерилізаційних програми для запакова-
ного та відкритого інструментарію при 121°С; 4  програ-
ми  з параметрами, що настроюються; 1 швидкий цикл 
(134°С х 3 хв, загальний час 10 хв.); 2 тестові програми.
Бактеріологічний фільтр.
Роз’єм для принтера.

Основні характеристики:
Автоклав. Фракціонований вакуум.
Призначення:

MOCOM
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, 
e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

MILLENNIUM B, B2, B+ (NEW)

виконує цикли N, S, B класу.  Попередній вакуум та вакуумна-
сушка; рідкокристалічний дисплей з пультом управління, що 
дає можливість обирати різноманітні програми:  
6 стерилизаційних  програм для запакованих та відкритих 
інструментів при 134°С, 4 стерилизаційні програми для запа-
кованих та відкритих інструментів при 121°С,  4  програми  з ре-
гульованими параметрами;  1швидкий цикл (134°С х 3 хв, за-
гальний час 10 хв); тестові програми.  Бактеріологічний фільтр. 
Вмонтований принтер. Споживана потужність 2,3 кВт.  
Розміри см: 48х41х68 (ШхВхГ).  Камера із нерж. сталі (250х450 
мм)= 22 л.+ рамка на 5 лотків.

Основні характеристики:
Автоклав. Фракціонований вакуум.
Призначення:

MOCOM
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, 
e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

EXACTA

Автоклав. Комбінований вакуум.

Споживна потужність: 1,7 кВт. Розміри, см: 45х46х39 
(ШхВхГ). Камера з неіржавіючої сталі об’ємом 17 л + 
рамка з 3 лотками. Роз’єм для принтера. Єдиний автоклав 
S-класу з попереднiм вакуумом на фазi попереднього 
нагрiву (комбiнацiя термодинамiка + вакуум-помпа), 
вакуум-сушка; мікропроцесорне управління з пульта 
дозволяє обирати програми s- та n-класи: 9 заданих 
циклів (6 стерилізаційних циклів для запакованого та 
відкритого інструментарію, 3 дезінфекційних цикли); 
1 швидкого циклу  - 134°Сх4 хв, загальний час 14 хв.; 
вакуум-тест. Бактеріологічний фільтр.

Призначення:

Основні характеристики:

MOCOM
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, 
e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

MILLENNIUM S2, B2

Виконує цикли N, S, B класу.  Попередній вакуум та вакуумна-
сушка; рідкокристалічний дисплей з пультом управління, що 
дає можливість обирати різноманітні програми:  6 стериліза-
ційних  програм для запакованих та відкритих інструментів при 
134°С, 4 стерилизаційні програми для запакованих та відкритих 
інструментів при 121°С,  4  програми  з регульованими параме-
трами;  1швидкий цикл (134°С х 3 хв, загальний час 10 хв); тес-
тові програми.  Бактеріологічний фільтр. Вмонтований принтер. 
Споживана потужність 2,3 кВт.  Розміри см: 48х41х68 (ШхВхГ).  
Камера із неірж. сталі (250х450 мм)= 22 л.+ рамка на 5 лотків.

Основні характеристики:
Автоклав. Фракціонований вакуум.
Призначення:

MOCOM
Італія

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, 
e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

TINHERO - 12, 16 (B КЛАС)

Відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.

Автоклав для стерилізації запакованих та незапакованих інструментів, виробів з бавовни та інших по-
ристих матеріалів.

Режим роботи: трьохразовий попередній вакуум, 5 робочих програм (134 °С, 121 °С). Вакуумна сушка. Механіч-
ний замок. Можливість комплектації міні-принтером для друку характеристик процесу стерилізації.
Tinhero-12 (робочий об’єм 12 л), камера (мм): 200х368, лоток 3 шт. (мм): 150х290, габарити (мм): 600х445х392, 
потужність (W): 1800, вага (кг): 48.
Tinhero-16 (робочий об’єм 16л.), камера (мм): 240х360, лоток 3 шт. (мм): 180х290, габарити (мм): 600х445х392, 
потужність (W): 1800, вага (кг): 52.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

RUNYES
Китай
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TANGOR - 12, 16 (N КЛАС) 

Автоклав для стерилізації запакованих та незапакованих інструментів.

Автоклав для стерилізації незапакованих інструментів.
Відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.
Tangor-12 (N Клас). Режим роботи: трьохразовий термодинамічний вакуум, 2 робочі програми (134 °С., 121 °С.). Тер-
мосушка. Механічний замок.. Робочий об’єм: 12 л. Камера (мм): 200х368, лоток 3 шт. (мм): 150х290, 
габарити (мм): 600х445х392, потужність (Вт): 1800, вага (кг): 48.
Tangor-16 (N Клас). Режим роботи: Трьохразовий термодинамічний вакуум, 4 робочих програми (134 °С., 121°С.). 
Термосушка. Механічний замок. Можливість комплектації міні-принтером для друку характеристик процесу стери-
лізації. Робочий об’єм: 16 л.  Камера (мм): 240х360,  лоток 3 шт. (мм): 180х290,  габарити (мм): 600х445х392,  по-
тужність (Вт): 1800,  вага (кг): 52.

Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

RUNYES
Китай

FENG - 17, 22 (B КЛАС)

Відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.

Автоклав для стерилізації запакованих та незапакованих інструментів, виробів із бавовни та інших 
пористих матеріалів.

Режим роботи: триразовий попередній вакуум, 5 робочих програм (134 °С., 121 °С.). Вакуумна сушка. Можли-
вість комплектації міні-принтером для друку характеристик процесу стерилізації.
FENG -17 (робочий об’єм 17 л), камера (мм): 250х355, лоток 3 шт. (мм): 190х280, габарити (мм): 567х500х460, 
потужність (Вт): 1800, вага (кг): 47,5.
FENG -22 (робочий об’єм 22 л), камера (мм): 250х450, лоток 3 шт. (мм): 190х380, габарити (мм): 667х500х460, 
потужність (Вт): 2300, вага (кг): 50.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

RUNYES
Китай

ANDROMEDA PLUS XP ANDROMEDA VACUUM XP

EUROPA B HYDRA EVO

- прискорений метод нагрівання
- 5 режимів стерилізації
- посилена компресія термодинамічного вакууму
- автоматичне сушіння
- неіржавіюча камера
- 4 стандартних лотки (швг): 184х17х286 мм
- подвійний відсік для чистої і брудної води
- електромагнітний блок дверцят
- можливість підключення до принтера
- об’єм камери 15 л
- габаритні розміри (швг): 442х385х500 мм

- вакуум-помпа
- вакуум-сушка
- вбудований принтер
- підключення до ПК, картка пам’яті
- під’єднання води
- 5 режимів стерилізації
- подвійний відсік для чистої і брудної води
- електромагнітний блок дверцят
- неіржавіюча камера 
- 4 лотки (швг): 184х17,5х286 мм / 370х185х170 мм
- об’єм камери 15 л /20 л 
- габаритні розміри (швг):  450х385х540 мм / 
450х385х660 мм 

- можливість стерилізації всіх виробів типу B 
- 6 режимів стерилізації
- вбудовані тестові системи (тест Хелікса, тест Боуї Діка, 
вакуум-тест)
- система автовимкнення
- підключення до ПК
- вбудований принтер
- картка пам’яті (як опція)
- контроль наявності води, працює тільки з підведенням 
води і очищувальною системою демінералізації води
- об’єм камери 15л / 24 л
- неіржавіюча камера

- парове автоклавування,
- 2 режими – 121С и 134 °С,
- повністю автоматичні фази нагрівання, стерилізації 
і сушіння,
- термодинамічна система для запобігання повітряних 
пробок.
- камера з неіржавіючої сталі
- 4 алюмінієвих лотки (швг): 184х17х280 мм
- механічний і динамічний блок дверцят
- об’єм камери 15л/18 л 
габаритні розміри (швг):  445х385х500 мм / 
445х385х630 мм

АВТОКЛАВ класу „N” (15л). АВТОКЛАВИ класу „S” (15л\20л).

АВТОКЛАВ класу „В” (15л\24л). АВТОКЛАВИ класу „N” (15л\18л).

Основні характеристики: Основні характеристики:

Основні характеристики: Основні характеристики:

Призначення: Призначення:

Призначення: Призначення:

TECNO-GAZ
Італія

TECNO-GAZ
Італія

TECNO-GAZ
Італія

TECNO-GAZ
Італія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad4@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

ОЧИЩУВАЧІ УЛЬТРАЗВУКОВІ. АКВАДИСТИЛЯТОРИ. АПАРАТИ ДЛЯ ПАКУВАННЯ

HR - 1

Аквадистилятор.

Продуктивність: 1 л/годину.
Об’єм резервуару: 4 л.
Потужність: 750 Вт.
Характеристики мережі: 220 В/50 Гц.
Вага: 3,5 кг.
Габаритні розміри: 290х290х390 мм.

Призначення

Основні характеристики:

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

«БІОМЕД» 
Китай

«БІОМЕД» 
Китай
PKG 240

Предстерилізаційна упаковка інструментів в за-
хисні герметичні одноразові пакети.

Потужність: 400 Вт.
Параметри живлення: 220В/50 Гц.
Вага: 5,5 кг.
Габаритні розміри: 495х390х283 мм.

Призначення

Основні характеристики:

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

Автоклав.

MELAG
Німеччина
MELASEAL 100

дозволяє надійно запечатати І стерилізований інструмент, щоб захистити його від повторного забруднення в процесі 
зберігання. З ричагом розміри 41 х 22 х 15 см.

Основні характеристики:

Призначення:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

ОБЛАДНАННЯ

Ультразвукова мийка із встанов-
ленням часу, температури миття.

Дистилятор води. Упаковочна машина.

Потужність: 300 Вт.
Робоча частота: 39 кГц.
Розмір резервуара: 240х142х149 мм.
Габаритні розміри: 317х217х267 мм.
Вага: 4.5 кг.

Потужність: 750 Вт.
Продуктивність: 1.5 л/год.
Розміри камери: 180х200 мм.
Габаритні розміри: 290х290х390 мм.
Вага: 3.5 кг.

Матеріал: неіржавіюча сталь.
Два ріжучі пристрої.
Потужність: 500 Вт.
Габаритні розміри: 430х240х250 мм.
Вага: 5.5 кг.

CLEAN-01 DRINK SEAL100 
Призначення: Призначення: Призначення:

Основні характеристики: Основні характеристики: Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

RUNYES
Китай

EASYCLEAN

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, 
тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

Ультразвукова ванночка для ефективного очищення.

Система на основі ультразвукових коливань (37 кГц). 
Робота за таймером від 1 до 30 хв. або тривалий режим. 
Функція підігрівання: 30 – 80 °С.
Функція Sweep – оптимальний розподіл звукового поля. 

Для ультразвукової ванночки фірма Renfert пропонує 
велику кількість засобів та аксесуарів, спеціально роз-
роблених для найбільш часто виконуваних робіт. 

Призначення:

Характеристики:

Примітки:

RENFERT
Німеччина 
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«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, 
тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

 ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
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ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ЕПІФІЛ СПРЕЙ (РІДКІ РУКАВИЧКИ)
Призначення:

Склад і властивості: 

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Бактерицидний і антисептичний засіб для дезінфекції рук в процесі прийому пацієнта або після кожного миття рук.

Ефективний по відношенню до багатьох грампозитивних і грамнегативних бактерій. 
Фунгістатично активний проти грибів ряду candida, дермафітів і трихонофітів.
Хлоргексидин, біглюконат, пом’якшуючий агент, зволожуючий агент, 
силіконові добавки, ароматизатор, спиртовий наповнювач.
До складу введені косметичні добавки, які пом’якшують і тонізують шкіру,  усуваючи сухість і лущення. 
Легко вбирається – надає шкірі м’якості та еластичності.

БРІЛЛІАНТ

ТОВ «Гігієна-Мед Стерил» 04214 м.Київ, Оболонський просп., 34-а, тел.: (044) 428-02-31, 8 (067) 788-28-67, 8 (067) 500-55-37, факс (044) 412-51-20
e-mail: gigienamedsteril@ukr.net, www.gigienamedsteril.com.ua

Новинка на ринку України. Також пропонуються ефективні, економічні деззасоби нового покоління, якими 
вже користуються понад 1000 стоматологів:
– «Брілліантовий рай» (9% ЧАС) для дезінфекції поверхонь та дезінфекції стоматологічних інструментів, суміще-
ної з передстерилізаційним очищенням
– «Брілліантовий міг» (80% натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти, 45% активного 
хлору) – таблетки по 1,0г № 1000 для дезінфекції поверхонь та стоматологічних інструментів

Примітки:

Засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції стоматологічних інструментів, суміщеної з передстерилізаційним очи-
щенням (щипці, елеватори, шприці, дзеркала, фрези, бори тощо) та стерилізації стоматологічних інструментів 
0,8% ГА; 0,9% ЧАС .

Брілліант - універсальний засіб для дезінфекції. Один із найефективніших, економічних деззасобів нового поко-
ління. З ним працює понад 5000 стоматологів України та Росії, які цінують свою працю, бережуть інструменти та 
здоров’я пацієнтів.
Основні характеристики:

Призначення:

ГІГІЄНА-МЕД
Росія

СУХОЖАРОВІ ШАФИ

СТЕРИЛІЗАТОРИ ПОВІТРЯНІ ГП-20-3, ГП-40-3
ШАФИ СУХОТЕПЛОВІ ШСТ ГП-40-400, 
ГП-40-410, ГП-80-400, ГП-80-410

Об’єм камери стерилізації 20, 40 і 80 л. 
4 стандартних режими: сушіння 85 °З - 30 хв., дезін-
фекція 120 °З - 45 хв., стерилізація 160 °З - 150 хв., 180 
З - 60 хв.; + 1 режим, що програмується, не зберігається 
у пам’ яті після вимкнення. 
Матеріал: неіржавіюча сталь. 
Безшумний двигун для рівномірного розподілу темпе-
ратури в стерилізаційній камері. 
Гарантія: 18 місяців. Сервісні центри в Україні. 
Модель 410 з функцією примусового охолодження.

Основні характеристики:

РУПП «ВИТЯЗЬ» 
Білорусь

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 
24-85-62, моб.: (050) 393-63-19, e-mail: sklad4@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

█ МЕБЛІ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ТС-120

Стіл технічний ТС-120 призначений для використання як робоче місце зубного техніка, а також в ювелірному 
і інших промислових виробництвах. 

Призначення:

Габаритні розміри: 1120*600*1550 мм.
Маса: не більше 100 кг.
Стіл технічний ТС-120 є збірною металевою конструкцією, на якій згори кріпиться стільниця з полицею, що знаходить-
ся на ній, кронштейнами світильника і світильником. Знизу розташована тумба з чотирма висувними шухлядками, 
призначена для розміщення матеріалів і інструментів і одна висувна шухлядка в робочій зоні. Стіл комплектується 
автономним витяжним пристроєм з регулятором потужності для відсмоктування відходів обробки, керованим пнев-
мовиходом під пневматичну бормашину, виходом під газовий пальник, двома розетками і знімним фінагелем із за-
хисним склом.

Основні характеристики:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

МЕБЛІ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

МЕБЛІ

СПЕЦІНТЕР’ЄР БЮРО, м.Київ, тел./факс (044) 562-05-85, меблі 8 (067) 253-92-75, стільці 8 (067) 135-46-63 е-mail: Kornijashek@mail.ru     www.kievmebel.biz

СПЕЦІНТЕР’ЄР БЮРО
Україна

Меблі для стерилізаційних, стоматологічних кабінетів, зубо-
технічних  лабораторій.
Меблі з МДФ вкриті пластиком, стійкі до дезінфікуючих розчинів. 
Індивідуальний дизайн. Широкий вибір кольорів.  

Стільці для лікарів, асистентів, техніків та лаборантів:
з змінним кутом нахилу спинки та сидінняя; 
змінна висота стільця  52-72см від підлоги; 
оббивка стійка до дезінфікуючих розчинів ; 
широкий вибір кольорів; хромована хрестовина.

Мобільний  багатофункціональний лікарський столик:
Змінна висота 78-92см, стійкий  до перекидань; 
легко  пересувний; хромована хрестовина; 
бордюри з трьох сторін; зйомне скло;
широкий вибір кольорів; 
можливі  модифікаці ї з додатковою підйомною полицею і ті.

Призначення:
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МЕБЛІ

Меблі від найбільшого італійського виробника - фірми Тавом - яка відома європейському ринку більше 35 років, і яка так майстерно поєднує досконалість стилю, 
красу дизайну з практичністю і довговічністю. 

Alnair - вершина стилю, ексклюзивний дизайн, стільниці зі скла або коріану, три механізми відкриття шухлядок - розпашний, висувний, компланарний,  
різноманітність модулів і колірних рішень, світлова декорація і висувний монітор за вашим бажанням.

Kamal - комплекти для стерилізаційних кімнат в стилі “модерн” повністю виготовлені з неіржавіючої сталі (можливе кольорове напилення).

Master C3700 - втілення будь-яких ваших бажань - стільниці: кольорове скло, коріан  (штучний камінь), букове дерево, ламінат, неіржавіюча сталь;кутові, 
настінні комплекти, модулі на коліщатках, модулі-колони, спеціальні модулі (для холодильника, автоклава, з герміцидною лампою і т.д.).

ST - serie - класичний стиль з білосніжними модулями і мийкою з неіржавіючої сталі, економ - варіант для вашого кабінету.

Evolab - широкий вибір меблів для зубних техніків і зуботехнічних лабораторій, індивідуальне проектування; комфорт і ергономічність вашого робочого місця.

Основні характеристики:

TAVOM
Італія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (багатоканальний)
(050) 480-70-81,
 е-mail: rf@a-teleport.com 
www.remis.com.ua

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26
(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua
www.euromedicom.com.ua

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

МЕБЛІ

ARIES
Італія

Меблі для стерилізаційних, стоматологічних кабінетів, зуботехнічних  лабораторій.
Великий вибiр функцiональних та практичних рiшень.
В вiдповiдностi до размiрiв Вашого примiщення, ергономiки та дiзайну
розробимо рацiональний план розташування меблiв.

Призначення:
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ПРЯМОКУТНИЙ МЕДИЧНИЙ СТОЛИК ПАНОК

PANMED
Україна 

Вперше з’явився в 1999 році, відтоді впевнено завоював кабінети 
стоматологів і не тільки, на всьому пострадянському просторі і не тільки! 
У всієї родини ПАНКІВ зручна підніжка для ніг. 
Всі ПАНКИ просто пересувати  ногами, без рук. 
Всі ПАНКИ проглядаються користувачем зверху наскрізь. 
Гартоване скло ПАНКІВ без сокири не розіб’єш! 
У всіх ПАНКІВ зручний доступ до поличок і для лікаря, і для його асистента. 

Подробиці на сайті www.panmed.ua

ПРЯМОКУТНИЙ МЕДИЧНИЙ СТОЛИК ПАНОК (МОДЕЛЬ 2)

PANMED
Україна 

Прямокутний медичний столик ПАНОК (модель 2). 
У всієї родини ПАНКІВ зручна підніжка для ніг. 
Всі ПАНКИ просто пересувати  ногами, без рук. 
Всі ПАНКИ проглядаються користувачем зверху наскрізь. 
Гартоване скло ПАНКІВ без сокири не розіб’єш! 
У всіх ПАНКІВ зручний доступ до поличок і для лікаря, і для його асистента. 

Подробиці на сайті www.panmed.ua

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

ОВАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ СТОЛИК ПАНОК

PANMED
Україна 

У всієї родини ПАНКІВ зручна підніжка для ніг. 
Всі ПАНКИ просто пересувати  ногами, без рук. 
Всі ПАНКИ проглядаються користувачем зверху наскрізь. 
Гартоване скло ПАНКІВ, без сокири не розіб’єш! 
У всіх ПАНКІВ зручний доступ до поличок і для лікаря, і для його асистента. 
Вид зверху – показує  наскільки мало місця овальний ПАНОК займає в кабінеті. 
Столик використовують як самостійний для асистента, а частіше для лікаря.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

ОВАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ СТОЛИК ПАНОК (МОДЕЛЬ-2)

PANMED
Україна 

Овальний медичний столик ПАНОК (модель -2).
У всієї родини ПАНКІВ зручна підніжка для ніг.
Всі ПАНКИ просто пересувати  ногами, без рук.
Всі ПАНКИ проглядаються користувачем зверху наскрізь.
Гартоване скло ПАНКІВ, без сокири не розіб’єш!
У всіх ПАНКІВ зручний доступ до поличок і для лікаря, і для його асистента.
Вид зверху – показує  наскільки мало місця овальний ПАНОК займає в кабінеті.
В основному столиком користуються лікарі. 
Ми виготовляємо симетричний варіант для асистента стоматолога.
Столик одягається на ноги користувача.
Овальний медичний столик ПАНОК (модель -2) ПАНмЕД виробляє в трьох розмірах.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua
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меблі стоматологічні 
- меблі для клінік і 

кабінетів

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД
Підвісний 4-тумбовий гарнітур «ХОХЛОМА» з тумбою на колесах 
ПАНОК-СОЛО та ДИСПЕНСЕРОМ для одноразових предметів.
Стільниця білого кольору з CORIAN® фірми DUPONT®.
Фасад гарнітура розписаний вручну. 
Краса ця ХОХЛОМСЬКА створена золотими руками чудових 
художниць: Матюніної Катерини Федорівни та Мартинової 
Олександри Зинов’ївни в селі Сьоміно Ковернінського повіту 
Нижньогородської губернії, звідки  родом і є ХОХЛОМА. 
Кількість тумб і їх функціональність визначає замовник. 

Подробиці на сайті www.panmed.ua

Підвісний кутовий гарнітур «САКУРА», з кутовим ДИСПЕНСЕРОМ. 
Квітуча сакура – свято весни в Японії.
Стільниця сірого кольору з CORIAN® фірми DUPONT®.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

Гарнітур «ІМПРЕСІЯ». Інтер’єр цього медичного кабінету створює 
особливу атмосферу. Справа перша тумба – тумба з ПК, друга тумба 
– камера для зберігання стерильного інструменту ПАНмЕД -7, третя 
тумба – з конвертом і шухлядками з н/ж для лотків із  розчинами для 
замочування використаного медичного інструменту тощо. 

Подробиці на сайті www.panmed.ua

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

PANMED
Україна 

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

PANMED
Україна 

Металеві медичні меблі від ПАНмЕД. Підвісний гарнітур на чотири  
тумби. У всіх підвісних гарнітурах – легкість. Гарно виглядають 
підвісні гарнітури із стоматологічними установками ПЛАНмЕКА. 
Перша тумба справа - ПК.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

Підвісні гарнітури немов пролітають над підлогою.
Гарнітур з аптечкою (поки що без картини, тему картини вирішили 
обрати пізніше), ДИСПЕНСЕРОМ для одноразових предметів. 
Перша тумба справа – ПК.
Стільниця з CORIAN® фірми DUPONT®.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

Підвісний письмовий стіл і тумба на коліщатах ПАНОК-СОЛО. 
Аптечка – картина. 
Гарнітур і крісло стоматологічної установки фірми ПЛАНмЕКА наче 
летять над підлогою.
Стоматологічний кабінет як єдиний задум дизайнера.
Стільниця з білого CORIAN® фірми DUPONT®.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua
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МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

PANMED
Україна 

МЕТАЛЕВІ МЕДИЧНІ МЕБЛІ ВІД ПАНМЕД

PANMED
Україна 

Гарнітур на чотири тумби з аптечкою-картиною.
Мотиви картин Клімта.

Подробиці на сайті www.panmed.ua

Металеві медичні меблі від ПАНмЕД.
Чотири тумби, з ДИСПЕНСЕРОМ, тумба на коліщатах ПАНОК-
СОЛО. Простір, в якому робота - задоволення!

Подробиці на сайті www.panmed.ua

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua

«ПАНМЕД» 65026, м. Одеса, Приморський бульвар, 6 Тел./факс: +38 (0482) 34-77-88, +38 (048) 729-47-72, 729-47-82  
е-mail: office@panmed.com.ua, www.panmed.ua
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DYNAMIC 

Постійна активна посадка при роботі сидячи. 
Спеціальна конструкція забезпечує часткове перенесення маси тіла на ноги та постійну ана-
томічно правильну активну підтримку попереку, що значно знижує навантаження на відділ 
хребта.
Регулювання висоти сидіння, висоти та сили підпору попереку залежно від ваги та зросту. 
Опціонально доповнюється спеціалізованими підлокітниками (1D, 2D, 3D-переміщення).

Крісло лікаря-стоматолога

Основні характеристики:

Призначення:

BACK QUALITY ERGONOMICS
Нідерланди

«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ», тел.: +38 (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info

XP 208

Стілець лікаря.
Призначення

ТОВ «КОМПАНІЯ БІОМЕД», 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської-24, 
тел./факс: (044) 483-93-36, 483-69-62, 239-25-40, e-mail:sales@biomed.ua, www.biomed.ua

КРІСЛА ЛІКАРЯ/АСИСТЕНТА

НАКОНЕЧНИКИ ТУРБІННІ СТОМАТОЛОГІЧНІ
█ НАКОНЕЧНИКИ І МІКРОМОТОРИ

Робочий тиск, кгс/кв.см                                  2
Частота обертання, об/хв                 350000
Рівень шуму дБ А                                           67
Витрата повітря, л/хв                                   35

Наконечник турбінний
із кнопковим пристроєм фіксації бора. 
Основні характеристики:

НТКС-300-1 «СЗМ»Л
Призначення:

Три отвори для підведення охолоджуючих середовищ
дозволяють забезпечити зрошення зони обробки
у найбільш важкодоступних місцях.

Примітки: 

НТКС-300-1 «СЗМ»

Робочий тиск, кгс/кв.см                                 2
Частота обертання, об/хв                300000
Рівень шуму дБ А                                           75
Витрата повітря, л/хв                                  45
Діаметр бора, мм                                1,59-1,6

Наконечник турбінний
із кнопковим пристроєм фіксації бора.
Основні характеристики:

Призначення:

Наконечник із стандартною головкою.
Примітки: 

НТС-300-05

Випускається 2 варіанти наконечників в залежності від 
приєднання до бормашин: Midwest (M4), Borden (B2)

Примітки: 

Наконечник турбінний стоматологічний.
Призначення:

Робочий тиск, кгс/кв.см                                 2
Частота обертання, об/хв                300000
Рівень шуму дБ А                                           75
Витрата повітря, л/хв                                   45
Діаметр бора, мм                                1,59-1,6

Основні характеристики:

ТАЙФУН-МЕД
Росія

«СТОМАТОЛОГ-Ж», м. Київ, вул. Шота Руставелі, 27, тел./факс: +38 044 531-9890 (91), e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

НТКМСВ-300-«С»

Тиск повітря, МПа                                                      0,2
Частота обертання турбінки, об/хв              350000
Коректований рівень звука, дБ А, не більше              65
Стійкий до стерилізації при температурі             + 135°С
Освітленість зони обробки, лк                 10000
Маса наконечника, кг                                                      0,08
Напруга живлення лампи, В                                    3,3

Наконечник турбінний кнопковий
з монолітним світловодом.

Основні характеристики:

Призначення:

Наконечник споряджений мініатюрною галогеновою 
лампою та монолітним світловодом для освітлення 
робочого поля. Використання монолітного світловода 
забезпечує високий коефіцієнт пропускання світла, від-
повідно, освітлення зони обробки (освітлення не менш 
10000лк в зоні обробки).
Наконечник має систему подачі охолоджуючих се-
редовищ (води і повітря), що забезпечує виникнення 
водяного туману та подачу його на інструмент. У ньо-
му використана роторна група нової, більш надійної 
конструкції із динамічно збалансованим ротором та 
галогеновою лампою, яка серійно випускається ав-
стрійською фірмою W&H.
Це дозволяє проводити її заміну.

Примітки: 

EOLIA B

Одноточковий спрей.
Швидкість обертів – 310000 об/хв.
Робочий тиск –  2,5 бар.
Для борів діаметром 1,6 мм.
Стерилізація в автоклаві до 135°С.

Кнопкова.Тип цанги:

Основні характеристики:

Швидкознімне. Спеціальний пластиковий мультифлекс. 
Тип з’єднання MIDWEST 4-канальний.

З’єднання:

BIEN -AIR
Швейцарія

GYRO/GYRO L (З ПІДСВІЧУВАННЯМ)

Підшипники на повітряній основі.
3 окремих розпилювача для повітря/води.
Зворотній клапан для води.
Біконічне гвинтове або фрикційне затискання
(Friction Grip).
Модель «L» з підсвічуванням.

Основні характеристики:

З’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника 
Unifix (MIDWEST 4-канальне)

З’єднання:

BIEN -AIR
Швейцарія

BORA/BORA L

Тип цанги:

З’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника 
Unifix (MIDWEST 4-канальне).

З’єднання:

310 000 об./хв. (звичайний тиск).
Керамічні підшипники.
3 окремих розпилювача для повітря/води.
Зворотній клапан для води.
Патентоване кнопкове затискання із захистом
від перегрівання.
Модель «L» з підсвічуванням.

Основні характеристики:

Кнопкова.

BIEN -AIR
Швейцарія

BLACK PEARL ECO

310 000 об./хв.
Сталеві підшипники.
1-канальний розпилювач з окремим виходом
для повітря/води.
Кнопкове затискання.

Тип цанги:

Основні характеристики:

Безпосереднє приєднання MIDWEST 4-канальне.
З’єднання:

Кнопкова.

BIEN -AIR
Швейцарія

BORALINA

Одноточковий спрей.
Швидкість обертання – 310 000 об/хв.
Робочий тиск – 2,5-2,7 бар.
Для борів діаметром 1,6 мм.
Стерилізація в автоклаві до 135°С.

Основні характеристики:

З’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника 
Unifix (MIDWEST 4-канальне).

З’єднання:

Кнопкова.Тип цанги:

BIEN -AIR
Швейцарія

PRESTIGE/PRESTIGE L

335 000 об./хв.
Керамічні підшипники.
3 окремих розпилювача для повітря/води.
Зворотній клапан для води.
Патентоване кнопкове затискання із захистом
від перегрівання.
Модель «L» з підсвічуванням.

Кнопкова.Тип цанги:

Основні характеристики:

З’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника 
Unifix (MIDWEST 4-канальне)

З’єднання:

BIEN -AIR
Швейцарія

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

«КРИМ-МЕДМАРКЕТ», м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,
                                                 e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

НАКОНЕЧНИКИ

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

TOSI
Китай

TS-102 турбінний, терапевтичний, під ключ, з маленькою головкою (400 000 об/хв.), стальні підшипники.
TS-104 турбінний, терапевтичний, під ключ, з маленькою головкою (400 000 об/ хв.), керамічні підшипники.
TS-106 турбінний, під ключ, з середньою головкою (350 000 об/ хв.), стальні підшипники.
TS-108 турбінний, під ключ, з середньою головкою (350 000 об/ хв.), керамічні підшипники.
TS-110 турбінний, кнопочний, терапевтичний, з маленькою головкою (400 000 об/ хв.), стальні підшипники.
TS-112 турбінний, кнопочний, терапевтичний, з маленькою головкою (400 000 об/ хв.), керамічні підшипники.
TS-114 турбінний, кнопочний (350 000 об/ хв.), стальні підшипники, швидкоз’ємна муфта.
TS-116 турбінний, кнопочний (350 000 об/ хв.), керамічний підшипник турбінний, кнопочний, терапевтичний,
 з маленькою головкою, швидкоз’ємна муфта.
TS-118 турбінний, кнопочний (350 000 об/ хв.), з підсвіткою.
TS-H 101 картридж до наконечників TS-102, TS-104, стальні підшипники.
TS-H 102 картридж до наконечників TS-114, TS-104, керамічні підшипники.
TS-H 103 картридж до наконечників TS-106, TS-108, стальні підшипники.
TS-H 104 картридж до наконечників TS-106, TS-108, керамічні підшипники.
TS-H 105 картридж до наконечників TS-110, TS-112.
TS-H 106 роторна група до наконечників TS-114, TS-116, TS-118.

«БІОМЕД» 
Китай
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НАКОНЕЧНИКИ І МІКРОМОТОРИ

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, 
тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

НАКОНЕЧНИКИ МІКРОМОТОРНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ

МІКРОМОТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ

Понижаючий. 10-кратна редукція.
10 - 4000 об./хв. (з мікромотором MC2).
3 окремих спрея для повітря/води.
Кнопкове затискання бора.
Модель з індексом «L» з підсвічуванням.

СA 10:1/СA 10:1L
Основні характеристики:

СA 1:5/СA 1:5L

5-кратна підвищена передача.
До 200 000 об./хв. (з мікромотором MC2).
3 окремих спрея для повітря/води.
Зворотній клапан для води.
Патентоване кнопкове затискання із захистом від 
перегрівання.
Модель з індексом «L» з підсвічуванням.

Основні характеристики:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

СА 20:1

Внутрішній подвід для розпилення фізіологічного розчи-
ну. Діапазон швидкості обертання 5-2000 об/хв. Маса 
87 г. Міні-голівка – найменша голівка в світі (13.5мм) - 
дозволяє працювати в найбільш важкодоступних місцях. 
Максимальний крутний момент 55 Н/см. Фіброоптика 
для локального освітлення. Вертикальне розпилення. 
Вставлення бора без натискання на кнопковий зажим! 
Рекомендована стерилізація в паровому автоклаві класу 
„В” до 134 С.

Кутовий наконечник для імплантології СА 30:1.
Основні характеристики:

Призначення:

СА 1:1/СA 1:1L

BIEN -AIR
Швейцарія

BIEN -AIR
Швейцарія

BIEN -AIR
Швейцарія

BIEN -AIR
Швейцарія

Безпосередній привід.
60 - 40 000 об./хв. (з мікромотором MC2).
3 окремих розпилювача для повітря/води.
Зворотній клапан для води.
Внутрішній канал спрею.
Кнопкове затискання.
Модель з індексом «L» з підсвічуванням.

Основні характеристики:

PM 1:1

Безпосередній привід.
60 - 40 000 об./хв. (з мікромотором MC2).
1 окремий розпилювач для повітря/води.
Зажим із поворотним кільцем.

Основні характеристики:

BIEN -AIR
Швейцарія

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

MC 2 IR/MC 2 ISOLITE 300

Підключення своїм шлангом.
60 - 40000 об./хв.
Внутрішнє підведення охолодження на наконечник.
Колекторний.
Модель з індексом «Isolite 300» з підсвічуванням.

Основні характеристики:

BIEN -AIR
Швейцарія

MC 3 IR/MC 3 LK

Підключення своїм шлангом.
20 - 40000 об./хв.
Внутрішнє підведення охолодження на наконечник.
Колекторний.
Модель з індексом «LK» з підсвічуванням.

Основні характеристики:

BIEN -AIR
Швейцарія

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

AQUILON

З’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника.
Unifix (MIDWEST 4-канальне).
5000 - 20000 об./хв.
Внутрішнє підведення охолодження на наконечник.
Повітряний. 
Охолодження внутрішнє або зовнішнє.

Основні характеристики:

BIEN -AIR
Швейцарія

MX LED

Найлегший імплантологічний мотор. Вага всього 119 г. 
Швидкість обертання 100-40000 об/хв. Потужність 130 Вт 
при 25000об/хв. Постійний максимальний крутний мо-
мент до 8 Н/см зберігається практично в усьому діапа-
зоні обертів мотора. Вбудований LED-світлодіод, строк 
служби 10000 годин, біле світло. Стабільна регульована 
яскравість освітлення при будь-яких обертах двигуна. 
Автоматична вентиляція і охолодження унеможливлю-
ють надмірне нагрівання. Стерилізація в паровому авто-
клаві класу „В” разом з кабелем при температурі 134 оС.

Основні характеристики:

BIEN -AIR
Швейцарія

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua
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ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА МІКРОМОТОРАМИ ТА НАКОНЕЧНИКАМИ

PEGASUS

Високоякісна, багатофункціональна змазка-спрей
для догляду за наконечниками.

Очищуючий  ефект.

Це чудовий лубрикант вищого ступеня очищення, підхо-
дить для будь-яких видів наконечників. Використовуючи 
одну змазку, Ви досягаєте подвійного ефекту – змазую-
чого та очищуючого. При цьому економите гроші та час 
для окремого промивання інструмента.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

PEGASUS
Великобританія

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, 
тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АЕРОЗОЛЬ SPRAYNET 500 LUBRIMED

Аерозольний балон (500 мл). Аерозольний балон (500 мл).

Капсула.

Форма випуску: Форма випуску:

Форма випуску:

Для щоденного чищення стоматоло-
гічних наконечників, турбін, повітря-
них мікромоторів і безщіточних елек-
тромоторів. Для подовження терміну 
служби інструментів. Розчиняє і виво-
дить сильні забруднення.

Густа змазка для турбін
Bien Air (крім «EOLIA B»).

Призначення: Призначення:

BIEN -AIR
Швейцарія

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

«КРИМ-МЕДМАРКЕТ», м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: 8 (050) 393-63-22,
                                                 e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

LUBRIFLUID

Рідка змазка
для кутових/прямих
 наконечників, 
безщіточних 
мікромоторів.
Bien Air та турбіни
Bien Air «EOLIA B».

Призначення:

НАКОНЕЧНИКИ 
І МІКРОМОТОРИ 
засоби догляду за 
мікромоторами та 

наконечниками

█ ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ

ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ОКЛЮЗІЇ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

BLOSSOM
Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

BLOSSOM/MEXPO 
Малайзія

Рукавички медичні.

Латексні, текстуровані, нітрилові.
З алое вера, вітаміном Е.
Всі кольори, розміри, фасони.
З пудрою та без.

Новинка на ринку України від фірми «Регард». 

засоби загального 
призначення - 

рукавички медичні

OLTE

Призначені для широкого використання у медичній практиці.
Мають високий рівень еластичності та міцності.
Відрізняються високим рівнем тактильного сприйняття завдяки тонкому шару латексу.
Текстурована поверхня рукавичок забезпечує надійну фіксацію інструментарію.
Не містить латексний білок, що знижує ризик виникнення подразнення чи алергічного контактного дерматиту.
Не містить присипки, мають мінімальний вплив на шкіру рук.
Універсальна форма рукавички підходить для обох рук, гарантує точне прилягання та комфортну роботу.
Мають високу зносостійкість.

Прямокутні блоки по 100 шт.
Велика коробка: 10 блоків. Колір: латексні: слонова кістка. нітрилові: блакитні. Розміри: XS, S, M, L.

Медичні оглядові нестерильні рукавички.
Латексні та нітрилові без присипки з текстурованою поверхнею.

Призначення:

Форма випуску:

Основні характеристики:

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожня, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

TOP GLOVE INTERNATIONAL
Малазія

РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ 
З ЛАТЕКСУ ТА НІТРИЛУ SUPERMAX

SUPERMAX
Малайзия

Всі види рукавичок SUPERMAX забезпечують високоефек-
тивний захист, мають міжнародні сертифікати про відпо-
відність застосування в медичних галузях та харчовій про-
мисловості, а також відповідають вимогам антиСНІД. Латекс 
гіпоалергенний з мінімальною кількістю протеїнів, довжина 
рукавички 240мм., товщина 0,08мм., витримують силу роз-
тягування 14МПа, тягнучість 500-700%. Нітрил м’який анти- 
алергенний, довжина рукавички 240мм., товщина 0,05мм., 
витримують силу розтягування 12,5МПа, тягнучість 500%.

100шт в упаковці.

Для захисту рук користувача від негативного впли-
ву хімічно та біологічно активних речовин.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:
ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

ARTICULATING PAPER

Оклюзійний папір 
Призначення:                

Товщина: 60 мкм.
Тонкий і, водночас, міцний папір, з обох боків покритий рідкою фарбою.
Як і 40-мікронний папір, виключає отримання помилкових або змазаних контактних 
пунктів і забезпечує точні, чіткі кольорові відбитки.
Форма паперу: підковоподібні смужки (завдяки більшій товщині 
базового матеріалу).
Цей відштампований папір легко накладається на зубну поверхню і не вимагає 
застосування спеціальних фіксуючих вилок або пінцетів.

Склад і властивості:

Підковоподібні смужки в пластмасовому роздаточному футлярі 
(з якого можна дістати папір однією рукою).

Форма випуску

BAUSCH
Німеччина

Підковоподібні смужки особливо придатні для пацієнтів, у яких через патологію скронево-
нижньощелепного суглоба при зімкненні зубного ряду змикаються антагоністи тільки однієї 
із сторін. Лікар може відразу розпізнати, якій із сторін віддається перевага при жуванні. При 
перевірці оклюзії знімних протезів, переважно таких, які припасували відповідно до концепції 
білатерально-збалансованої оклюзії, бажано одержати відбитки рівної інтенсивності на всіх 
контактних пунктах. Вимога рівномірної інтенсивності відбитків на контактних пунктах всієї 
зубної дуги є абсолютно необхідною умовою правильної припасовки прикусових шин (шина 
Мічігана). При цьому підковоподібні смужки паперу Бауша суттєво полегшують проведення 
перевірочних проб на змочених слиною пластмасових поверхнях. 

Особливості використання

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ARTICULATING PAPER 200

Артикуляційний папір Бауша товщиною 200 мкм 

Папір з наростаючою інтенсивністю забарвлення є єдиним видом паперу, що дозволяє представити жувальну силу 
різної інтенсивності у вигляді кольорових відбитків з відтінками, що залежать від величини навантаження: мале на-
тискання при накушуванні відображається світлішим, а велике натискання - темнішим відбитком. За  лічені секунди 
отримуємо точний профіль розподілу жувального тиску. Передчасні контакти стають вмить чітко видимими і можуть 
бути цілеспрямовано зішліфованими. Тільки артикуляційний папір Бауша товщиною 200 мкм з наростаючою інтен-
сивністю кольору здатний так надійно реєструвати наявні завищення на контактних пунктах. Після первинної обробки 
завищених контактів слід надалі використовувати тонкі перевірочні засоби, які також є в асортименті Бауша, напр. 
Arti-Fol  товщиною 8 мкм.

Призначення:

Особливості використання

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BAUSCH
Німеччина
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ARTICULATING PAPER 

Оклюзійний папір Бауша мікродюн товщиною 40 мкм.
Призначення:  

Папір може використовуватися багаторазово, оскільки фарбувальне покриття має здатність 
відновлюватися.
Добре підходить для двобарвної демонстрації статичної і динамічної оклюзії. Для цього на 
першому етапі забарвлюються в червоний колір всі контактні пункти в положенні центральної 
оклюзії, на другому етапі забарвлюються динамічні контактні пункти в синій колір. Викорис-
тання синього паперу на першому етапі і червоного паперу на другому етапі також дає хороші 
результати.

Особливості використання

Склад і властивості: 

BAUSCH
 Німеччина

Дуже тонкий і міцний папір, з 2-х сторін покритий рідкою фарбою. 
Мала товщина виключає отримання помилкових або змазаних контактних пунктів і забезпечує 
точні, чіткі кольорові відбитки. 
Покриття з рідкого барвника надійно виявляє всі оклюзійні контакти, в тому числі на змочених 
слиною золотих, керамічних, полірованих металевих або пластмасових поверхнях. Спеціальне 
покриття з рідкого барвника складається з безлічі мікрокапсул, наповнених фарбою. Мікро-
капсули тріскають навіть при незначному тиску і вивільняють рідкий барвник, зафарбовуючи 
місця контактів. 

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ARTI-SPOT 

Контактна фарба для визначення того, наскільки точно підігнані коронки, вкладки, 
телескопічні коронки, кламери, а також поверхні рухомих кріплень, що труться. 

Arti-Spot наноситься пензликом на перевірочну поверхню. Розчинник, що міститься у фарбі, випаровується протягом 
декількох секунд, і на поверхні утворюється тонкий 3-мікронний шар фарби. Цей шар легко пошкоджується при до-
тику, що дозволяє надійно виявляти місця контактів, оскільки саме в цих місцях просвічує вільна від фарби поверхня. 
Arti-Spot можна також застосовувати для реєстрації контактних пунктів на добре відполірованих золотих або кераміч-
них поверхнях. Можна також використовувати етанол, ізопропанол або струмінь пари. Поверхню зубного гіпсу легко 
очистити м’якою щіткою.

Призначення:

Особливості використання

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BAUSCH
Німеччина

Абсолютно нешкідлива для організму. 
Після вживання без зусиль видаляється із зубної поверхні звичайною 
або міжзубною щіткою та гарячою водою.

Склад і властивості:

ARTI-SPRAY

Артикуляційний спрей для перевірки оклюзійних контактів і точності 
підгонки коронок і мостовидних протезів; для контролю апроксимальних 
контактів при припасовці мостовидних протезів або коронок

Arti-Spray зручно дозується і утворює тонкий шар фарби, що легко змивається водою.
Перед застосуванням вміст аерозольної банки перед вживанням слід збовтати і потім нанести 
тонкий шар фарби на оклюзійну поверхню або на внутрішню поверхню мостовидного протезу, 
або коронки. Наносити фарбу слід з відстані 3-5 см. Всі контактні пункти можна легко визначи-
ти по дефектах барвникового покриття, що виникають після зімкнення зубних рядів або 
припасовки мостовидного протезу, коронки. Місця контактних пунктів можна помітити 
кольоровим олівцем або фольгою Бауша Arti-Fol.

Призначення:

Особливості використання

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BAUSCH
Німеччина

Склад: фізіологічно нейтральні речовини
Склад і властивості:    

ARTI-FOL

Оклюзійна фольга

Покриття: тонке 6 Мк фарбувальне покриття, що складається не лише з воску і
пігменту, а містить також додаткові гідрофільні компоненти, які істотно 
покращують фарбування зволожених поверхонь.

Призначення: 

Склад і властивості:

BAUSCH
Німеччина

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Незначні, мікронної величини перепони при передчасних контактах зубів можуть викликати 
функціональні порушення у пацієнтів (найчастіше больовий дисфункційний синдром). Крім 
того, в значній мірі може бути затруднений акт ковтання. Оклюзійні контакти часто мають дуже 
малий розмір і їх виявлення на полірованих керамічних або металевих поверхнях можливо 
лише при використанні високоякісних засобів перевірки оклюзії. Отримання точних, чітко 
окреслених відображень дійсних контактних пунктів потребує застосування надтонких засо-
бів перевірки оклюзії. Контроль оклюзійних співвідношень при ексцентричних рухах нижньої 
щелепи неможливий, якщо засобів перевірки оклюзії не володіють певною міцністю на розрив. 
Оклюзійна фольга Бауша відповідає всім цим вимогам та відрізняється особливо інтенсивними 
забарвленими кольоровими відбитками на важкодоступних поверхнях.

Оклюзійна фольга Бауша Arti-Fol добре підходить для різноколірної реєстрації статичної і ди-
намічної оклюзії. На початковому етапі забарвлюються в червоний колір контакти в положенні 
центральної оклюзії. Потім використовується чорна фольга, за допомогою якої реєструються 
динамічні контакти при ексцентричних рухах нижньої щелепи. Застосування чорної фольги на 
першому етапі і червоної фольги на другому етапі також дає хороші результати. 
Для високоточної реєстрації динамічної оклюзії використовують декілька видів фольги різного 
кольору. У асортименті Бауша є фольга Arti-Fol п’яти різних кольорів. Для одночасної реєстра-
ції контактних пунктів на зубах-антагоністах застосовується фольга з двостороннім фарбуваль-
ним покриттям

Особливості використання

BAUSCH PROGRESS

Артикуляційний папір з прогресуючим 
виділенням кольору товщиною 100 мкм

Призначення:

ТЗОВ “ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, 
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BAUSCH
Німеччина

Гнучкий папір з високим вмістом армуючих волокон.
Точно відповідає рельєфу поверхні оклюзії. 
Забезпечуючи щільність проявлення барвника, що прогресивно наростає відповідно до сили 
натискання, точно відмічає місця оклюзійного контакту або центральних контактних пунктів. 
Новий, завтовшки всього 100 мкм артикуляційний папір імпрегнований гідрофільним воском 
і фармацевтичними маслами, за допомогою якого можна досягти потрібного зчеплення і від-
битку при перевірці оклюзійного контакту навіть в самих важкодоступних місцях на добре від-
полірованій металевій чи керамічній поверхні і тощо.

Склад і властивості:    

МЕДИЧНИЙ ОДЯГНАГРУДНИКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семі°Сська, 12-А, 
тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

PEGASUS

Нагрудники багаторазового використання.

Матеріал: високоякісний міцний пластик.
Гладенька поверхня (легко миється).
Застібка «липучка» на пластиковому комірці.
Колір: синій.

Захищає одяг Ваших пацієнтів від забруднень під час 
процедури лікування. 
Продукція ТМ PEGASUS від фірми REGARD – неперевер-
шена якість та гарна ціна.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

PEGASUS
Великобританія МЕДИЧНИЙ ОДЯГ

КРИМ-МЕДМАРКЕТ
Україна

Медичний одяг відповідає європейським стандартам, 
розрахований на широке коло медичних працівників 
та відповідає сучасним вимогам естетики та екології. 
Власне швейне виробництво дозволяє нам індивідуаль-
но підійти до кожного замовлення, підібрати медичний 
одяг під колір стоматологічної установки або кабінету. 
Вишивальна машина, яка дозволяє нам вишити логотип 
вашої лікарні або просто прикрасити медичний одяг 
вишивкою. У наших магазинах у відділах медичного 
одягу завжди в асортименті: медичні халати (чоловічі і 
жіночі), медичні костюми (жіночі і чоловічі), хірургічні 
костюми, медичні брюки, куртки, ковпачки. 
Склад тканини: бавовна - 35%, поліестер - 65%. (ви-
робник тканини Голландія, Росія). 
Широка кольорова гама. Розміри: від 42 до 68.

Основні характеристики:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua
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ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

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

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

www.remis.com.ua

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

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

www.euromedicom.com.ua

РАББЕРДАМИ

DURADAM
Малайзія

Забезпечують високоефективний захист, добре 
розтягуються, мають запах ментолу.

36 шт в упаковці.

Латексні пластини для системи раббердаму (ко-
фердаму). Їзоляція робочого поля, захист ротової по-
рожнини пацієнта від негативного впливу хімічно та 
біологічно активних речовин, захист дихальних шляхів 
пацієнта.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ РАББЕРДАМ (КОФЕРДАМ)

FALCON
Пакистан

Інструменти виготовлені з високоякісних металів, забез-
печують точне та швидке встановлення системи ізоляції.

Лоток з кришкою для стерилізації інструментів, трафарет металевий, щипці-пробійники раббердаму, щипці для 
встановлення кламерів, рамка для пластини раббердам, кламери, підставка для 12 кламерів.

Швидке встановлення системи ізоляції робочого 
поля за допомогою пластин раббердам.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

OPTRAGATE®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Роторозширувач\губотримач, що не спричиняє 
незручностей пацієнтові та забезпечує прекрас-
ний доступ до розширеного робочого поля.

OptraGate м’яко відсовує губи та щоки від пере-
дніх і бічних  зубів, створюючи великий доступ 
для роботи. Індивідуально гігієнічно упаковано. 
Переваги: Повний огляд робочого поля та хо-
роший доступ. Високий рівень комфорту для 
пацієнта. Широкий спектр застосування.

Призначення:

Примітки:

OPTRADAM®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Абсолютно новий, що не створює незручностей паці-
єнтові, раббердам, що фіксується без кламерів для по-
вної ізоляції робочого поля. Завдяки вбудованій рамці, 
OptraDam швидко та легко накладається і без допомоги 
асистента. Анатомічна форма OptraDam та фіксація без 
кламмерів збільшують робоче поле і полегшують до 
нього доступ.

Раббердам.

Примітки:

Призначення:

ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ОДНОРАЗОВІ

MEDICAL

MEDICAL 
Польща

Одноразова стерильна голка для промивання.
Промивання каналів верхівки кореня.
Проведення ретельної, турбулентної ірригації.

Призначення:

ПП «ВІКТОРІЯМЕДСЕРВІС», м. Рівне, вул. Соборна, 446
тел.: (0362) 63-08-78, (050) 561-09-96, e-mail: medserv@nm.ru

Голка зменшує пошкодження тканин гострим кінчиком, 
можливість проведення ін’єкції без знеболювання, 
можливість перфорації тканин струменем рідини під 
високим тиском. Упаковка: 100 шт. Промивання каналів 
верхівки кореня. Проведення ретельної, турбулентної 
ірригації. Закритий заокруглений кінчик. Два великих 
бокових отвори. Можливість згинання голки (макси-
мальний кут – 90 °). Розміри: 0,3 х 25 жовтий.

Основні характеристики:

Голки карпульні. 
Виготовлені із сталі високої якості, нетоксичні, стерильні - закруглений кінець захищає ясенну тканину.

Упаковка: 100 штук. 
№12, 
№21, 
№25, 
№35 - євростандарт.

Призначення:

Склад та властивості:

HOGEN SPITZE

ТОВ МАЙСТЕР-ТРЕЙД, м.Чернівці, вул. Вірменська 1, тел/факс: (0372) 585-064, 585-420, http://master-trade.org 

CK DENTAL
Корея

РАББЕРДАМИ
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АІТ
Україна

DENTEXPERT 4.3

Система управління стоматологічною клінікою.

Для автоматизації будь-яких стоматологічних клінік - від одного кабінету лікаря до великих приватних або держав-
них. Успішно використовується багатьма сучасними стоматологічними клініками України. Докладна інформація на 
інтернет-сайті програми dentexpert.net.

Складається з набору програмних модулів в складі:
- Реєстратура (повний набір типових задач ); - Клініка (кабінет лікаря);
- Бухгалтерія;    - Склад;
- Керівник (контроль роботи клініки);   - Прийом заявок з інтернет-сайта.
Пропонується в різному складі модулів, які можуть бути встановлені як на одному комп’ютері, так і в мережі.
Дає можливість гнучкого налагодження під різні типові задачі клініки.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

ТОВ Академія Інформаційних Технологій, м. Київ, вул.Марини Раскової 11 оф.901/1, тел/факс: (+380 44) 586-5655, Тел: (+380 44) 209-1257,
e-mail: soft@ait.org.ua, dentexpert@ait.org.ua, www.ait.org.ua

«ЕСТЕТ-ДЕНТАЛ»

Комп`ютерна програма для керування клінікою.

Комплексна автоматизація роботи стоматологічної клініки або кабінета. Система розрахована на багатьох користува-
чів та складається з модулів, з можливістю розмежування доступу. Пропонуються наступні версії програми:
Естет-Дентал-Реєстратура – забезпечує роботу адміністратора (запис на прийом, виписка рахунків, облік оплати, 
формування балансу по пацієнту);
Естет-Дентал-Light – забезпечує роботу лікаря (ведення прийому, запис на прийом, виписка рахунків, облік оплати, 
формування балансу по пацієнту);
Естет-Дентал-Standart – в додаток до можливостей Эстет-Дентал-Light – забезпечує ведення складського обліку, 
нормування витрат матеріалів, ф-37, ф- 39;
Естет-Дентал-Professional – комплексна автоматизація роботи клініки (кабінету) - від запису пацієнта на прийом до 
формування звітів, розрахунку заробітної плати, роботи зі страховими компаніями.

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «Корпоративні Комп’ютерні Системи», тел.: (062) 345-15-57, факс (062) 338-05-39, e-mail: medicine@ccs.com.ua, www.ccs.com.ua

КОРПОРАТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ
СИСТЕМИ, Україна

█ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ

INFO DEN

Відео краще за тисячу слів.  Збільшіть дохід вашої клініки за рахунок зростання числа згідних з пропонованим ліку-
ванням пацієнтів. Ваші витрати на Info DEN окупляться в перший же місяць. 
Навіть при економії всього 5 хвилин на роз’яснення кожному пацієнтові його діагнозу і суті необхідного лікування, 
за рік набігають сотні годин. На думку більшості стоматологів, Info DEN дозволяє в 90% випадків скоротити час на 
одноманітні щоденні пояснення. 
Info DEN може працювати в зоні чекання на DVD, на сайті клініки, на комп’ютері в кабінеті і навіть через Ipod в руках 
пацієнта. Красиві мультимедійні фільми несуть імідж високих комп’ютерних технологій, не залишаючи у пацієнтів 
сумнівів в сучасності Вашої клініки і її послуг.

Примітки:

Формати: DVD, PC, IPod.

Мультимедійне програмне забезпечення для мотивації пацієнтів стоматологічних клінік і інформаційні 
кіоски на його основі

Основні характеристики:

Призначення:

INFO DEN
Росія

ЛІЗІНГ-ФІНАНС, м. Запоріжжя, тел. (061) 212-50-59 e-mail: leasing@email.com.ua

ЛІЗІНГ-ФІНАНС, м. Запоріжжя, тел. (061) 212-50-59 e-mail: leasing@email.com.ua

ОРАСФЕРА

ОРАСФЕРА економить час лікарів-стоматологів на прийомі, мотивує пацієнтів на лікування. Безліч 3D роликів, кра-
сивих, зрозумілих, що не лякають пацієнтів зайвою  “кров’ю”. Якісний переклад російською мовою популярного 
іноземного продукту ORASPHERE. Подробиці на www.orasphere.ru

Примітки:

Можливості: повний набір 3D мультимедійних роликів з усіх найбільш популярних питань стоматологічної практи-
ки,  інтерактивні 3D моделі (череп, протези), все меню та дикторський супровід перекладені російською мовою; 6 
фільмів для релаксації, робота в мережі до 10 користувачів одночасно, можливість комбінувати ролики в особисті 
добірки, повна адаптація меню до сенсорних екранів. ОРАСФЕРА захищена програмним ключем і вимагає активації 
після встановлення на комп’ютер.

Мультимедійне програмне забезпечення для мотивації пацієнтів стоматологічних клінік і інформаційні 
кіоски на його основі

Основні характеристики:

Призначення:

ORASPHERE LTD.
США, Нова Зеландія, Росія

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ, ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ КУРСІВ 
З УЧАСТЮ ФАХІВЦІВ ФІРМ-ВИРОБНИКІВ; ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД, 
ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

Офіційний дилер фірм:
Bredent (Німеччина), Zhermapol (Польща),
BONART (Тайвань),  Bausch (Німеччина).

Ексклюзивний представник в Україні фірм:
IV-Tech (Південна Корея), Nouvag (Швейцарія), 
Jota (Швейцарія), Mondeal (Німеччина).

ПРЕМ’ЄР-ДЕНТАЛ
Товариство з обмеженою відповідальністю
Україна, м. Львів, 
Офіс: 79000, вул. Грабовського, 11, корп. 5
Магазин: 79010, вул. Ніжинська, 10
Тел.:  (032) 297-63-65, 297-63-64,

260-23-63, 261-43-03,
261-40-88

e-mail: premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua


