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Шановні пані та панове!
Дорогі друзі!

Досягнення львівської 
медицини у задоволен-
ні попиту на високоякісні 
стоматологічні послуги є 
прекрасним прикладом 
сучасного рівня медичного 
обслуговування населення. Ці досягнення базують-
ся на багаторічній роботі львівських вчених, на нау-
ково-практичній школі, створеній на базі Львівського 
національного медичного університету ім. Д.Галиць-
кого. Вони знайшли розвиток в практичній сфері за-
вдяки створеній мережі недержавних стоматологіч-
них клінік та кабінетів.

Разом з тим слід відзначити, що фахівці цієї ме-
дичної галузі не зупиняються на досягнутому, ве-
дуть активні дослідження, організовують численні 
конференції, семінари, інші заходи з метою обміну 
досвідом, збагачення своїх знань. В цьому контексті 
особливе місце займає виставка «Дентал-Україна», 
яка вже вп’яте відкривається у Львові.

Звичайно, п’ять років – це малий строк. Але вже 
сьогодні можна відзначити, що львівська виставка 
увійшла до числа провідних виставок України в цій 
тематиці. Її презентаційна частина – це яскрава ві-
трина досягнень сучасної практичної стоматології, 
які представляють провідні світові виробники. Про-
грама супутніх заходів є змістовною і конкретною, 
що заслужено викликає неабиякий інтерес серед 
спеціалістів не лише Львівщини, але й інших регіо-
нів нашої держави.

Сьогодні ми раді вітати на виставці провідних 
виробників сучасного стоматологічного обладнання, 
інструментарію та матеріалів з 15 країн світу, вироб-
ничі та торгівельні фірми практично з усіх регіонів 
України.

Бажаю всім учасникам та гостям виставки плід-
ної роботи, збагачення професійних знань і досвіду, 
які, я переконаний, будуть спрямовані на подальше 
покращення медичного обслуговування наших спів-
громадян.

  Петро Олійник,
  голова Львівської обласної  
  державної адміністрації
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Організаторам, учасникам 
та гостям

V міжнародної
стоматологічної виставки 

«Дентал-Україна 2007»

Шановні
пані та панове, колеги!

Від Асоціації стоматологів 
України та від себе особисто 
вітаю учасників та відвідува-
чів V міжнародної стоматоло-

гічної виставки «Дентал-Україна 2007».
 Стоматологічній науці і практиці на сучасно-
му етапі їх розвитку притаманний швидкоплинний 
процес оновлення методів та технологій надання 
медичної стоматологічної допомоги. Проведення 
спеціалізованих виставок у поєднанні з науковими 
форумами та майстер-класами надає лікарям-сто-
матологам та зубним технікам унікальну можливість 
ознайомитися та опанувати передові досягнення в 
галузі стоматології. 
 Тісна співпраця упорядників виставки та науков-
ців сприяє подальшому прогресу додипломної та 
післядипломної підготовки лікарів-стоматологів, що 
дозволяє підвищувати якість надання стоматологіч-
ної допомоги населенню України.
 Сподіваюся, що співпраця АСУ та організаторів 
виставки сприятиме подальшому успішному розвит-
ку стоматологічної галузі та підвищенню професій-
ного рівня стоматологів України.
 Бажаю всім організаторам, учасникам та гостям 
плідної роботи, корисних зустрічей та реалізації всіх 
творчих задумів.

    З повагою,
    Член-кореспондент АМН 
    України,
    професор, Президент
    Асоціації стоматологів 
    України
    Костянтин Косенко

Шановні колеги!

П’ятий, ювілейний рік  про-
ведення виставок «Дентал-
Україна» засвідчив їх жит-
тєздатність та актуальність. 
Світові та вітчизняні гранди 
в галузі стоматології визна-
ли значимість виставки та 
львівської наукової та прак-
тичної стоматологічної школи, прийнявши в ній ак-
тивну участь.
 Виставка «Дентал-Україна»  ствердила себе і як 
форум стоматологів, на якому демонструються та 
висвітлюються найновіші методики лікування, пере-
дові технології, обладнання, матеріали. Сподіваюся, 
що науково-практична частина виставки сприятиме 
обміну досвідом між спеціалістами завдяки висвіт-
ленню у доповідях останніх досягнень в стоматоло-
гії.
 Бажаю учасникам виставки збагатити себе нови-
ми знаннями, встановити довготривалі зв’язки, які в 
подальшому нададуть можливість оперативного об-
міну інформацією та оволодіння найпередовішими 
методиками для їх застосування у Вашій повсякден-
ній роботі.

    Валентин Макєєв
    Професор
    Президент Асоціації
    стоматологів Львівщини
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ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

       V міжнародної стоматологічної  виставки
       «Дентал -УКРАЇНА – 2007»

 31 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА
11.00 - 20.00 Заїзд та  реєстрація учасників виставки, 
  поселення в готелі, оформлення виставкових 
  стендів
 1 ЛИСТОПАДА, ЧЕТВЕР
10.00  Урочисте відкриття виставки
10.00 - 18.00 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ.
  V науково-практична конференція «Сучасні 
  технології  лікування та профілактики в 
  стоматологічній практиці». Ендодонтія

Організатор: Асоціація стоматологів України
 Асоціація стоматологів Львівщини
Місце проведення: Конференц зал №1
 (ІІ поверх Львівського палацу мистецтв)

  Презентація: «Cerec3D, InLab, InEos – інновації  
  поєднані з досвідом - прогресивні рішення в галузі 
  цільнокерамічної CAD-CAM реставрації для  
  стоматологічних  клінік, кабінетів та лабораторій. 
  Демонстрація повного циклу».

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація: «Автоклав DAC UNIVERSAL – 
  надійність та швидкість стерилізації – отримайте 
  змащені та стерилізовані наконечники всього за 12 
  хвилин».

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація універсального композиту «Оксомат-
  Дипол» 

Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: Стенд № 50, ІІ поверх 

  Презентація обладнання для зуботехнічних 
  лабораторій відомої німецької фірми «Wassermann».

Організатор: фірма «Денталіт Плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 34, ІІ поверх

  Презентація лабораторного матеріалу «Оксомат-
  Дипол».

Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення:стенд № 50, ІІ поверх

  Презентація навчального центру MAXIMUS (Львів).
Організатор: ММ LAB (Львів)
Місце проведення: стенд № 54, ІІ поверх

  Демонстрація та презентація революційних та 
  інноваційних технологій чистки ротової порожнини 
  за допомогою сучасних засобів гігієни

Організатор: Компанія Procter & Gamble
 (Oral-b та Blend-a-med)
Місце проведення: стенд № 18, ІІІ поверх

  Жива демонстрація на стенді. Буде показано повну 
  процедуру профілактики та гігієни на пацієнті. 

Проводить: відомий лікар-гігієніст Трейсі Леннеманн.
Організатор: фірма Kavo Dental (Німеччина)
Місце проведення:  стенд № 36, ІІІ поверх

  Презентація: «Стоматологічний томограф Galileos 
  – перший на території СНД аппарат подібного 
  класу, повне сканування черепної коробки за 
  14 секунд з можливістю наступного аналізу будь-якої 

  ділянки».
Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація: «Обертово-ріжучий інструмент. 
  Діамантові та твердосплавні бори, технічні фрези, 
  полірувальні інструменти для стоматологів та 
  техніків».

Організатор: фірма «EDENTA» (Швейцарія).
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація інноваційних технологій чистки ротової 
  порожнини за допомогою сучасних засобів гігієни. 
  Зубні щітки та засоби гігієни швейцарської фірми 
  «Edel White».

Організатор: фірма «Денталіт Плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 34, ІІ поверх

  Презентації компаній ETER-MED та SKIM, що 
  пропонують медичні послуги в північній частині 
  Польщі. Пошук лікарів, стоматологів та медсестер, 
  здатних працювати в цих компаніях. Допомога в 
  легалізації дипломів та отриманні дозволу на працю 
  в Польщі.
  Запрошуються партнери для заснування 
  багатогалузевої медичної клініки в Україні.

Організатор: компанія «SKIM Sp.z.o.o.» (Польща)
Місце проведення: стенд № 32, ІІІ поверх

  Презентація продукції провідних європейських фірм 
  - імплантатів компанії Biotech International для всіх 
  клінічних випадків (Франція) та інструментів і 
  остеотомів фірми Kohler (Німеччина).

Організатор: Медична фірма «Аква-Віта» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 46, І поверх

  Жива демонстрація ,  постановка повного 
  знімного протезу та консультації з питань артикуляції 
  та функціональної діагностики.

Проводить: Олена Статовська, лікар вищої категорії
 ортопедичної та терапевтичної стоматології 
 та Тамара Максимова, зубний технік і лікар
Місце проведення: стенд фірми Kavo Dental (Німеччина) № 36,
 ІІІ поверх

  Презентація ортодонтичної апаратури, висо-
  коякісного стильного взуття та одягу медичного 
  призначення.

Організатор: ТОВ «Фірма Алента» (м. Харків)
Місце проведення: стенд № 39, цоколь №1

  Презентація новітньої системи для кабінетного 
  відбілювання «BEYOND Whitening Accelerator», яка 
  забезпечує безпечне, ефективне та якісне 
  відбілювання зубів всього за 30 хвилин!

Організатор: ТОВ «Бейонд Україна» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 102

  Презентація брекетів, дуг, кілець та інших матеріалів 
  Orhto Organizers.

Організатор: фірма »Ortho Organizers» (США).
Місце проведення:  cтенд №45, І поверх

  Демонстраційні покази на спеціальних моделях із 
  можливістю попрактикуватися кожному бажаючому.

Місце проведення: стенд фірми Hu-Friedy № 101, ІІІ поверх
  Презентація повітряної мікро-абразивної системи
   Sandman Futura яка забезпечує унікальну точність та 
  ефективність препарування порошком оксиду 
  алюминию.

Організатор: ПП «Дент Ленд» (м. Запоріжжя)
Місце проведення: стенд № 16, ІІІ поверх
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ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

  Презентація щелепнопластичних та шовних 
  матеріалів російського виробництва.

Організатор: Фірма «Диплант» (м. Одеса)
Місце проведення: стенд № 55, цоколь №1

  Презентація стоматологічної установки Словацького 
  виробництва Chiradenta 800 Optimal NEW 07 

Проводить: Дяковер Ігор, ПП «ЭЛД»
 (м. Хуст, Закарпатська обл.)
Місце проведення: стенд №15, ІІ поверх

  Презентація «Bredent – високоякісні продукти для 
  зуботехнічної лабораторії».

Організатор: фірма «Усмішка Плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація TETENAL Printing Solution II.
  Ефективне і економічне рішення для друку медичних 
  знімків.
  Спеціально розроблені чорнила (комбінація чорнил 
  трьох різних відтінків сірого кольору із спеціальними 
  чорними чорнилами), дають значно вищий 
  контрастний максимум, а як наслідок і високу оптичну 
  щільність, дозволяють оптимально відображати 
  гамму сірого для друку на прозорій і паперовій 
  поверхні.
  Вартість роздруківки одного знімку формату А4 на 
  принтері TETANAL складає 1,24 Євро.

Організатор: Компанія «КАСКАД ДЕНТ» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 27, ІІ поверх

  Презентація: Високоестетичний реставраційний 
  матеріал «Amaris» фірми VOCO.

Організатор: фірма «Усмішка плюс» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація  «Стоматолог ічних установок 
  найстарішого та найвідомішого в світі виробника 
  стоматологічного обладнання Фірми «RITTER»».

Організатор: фірма «RITTER» (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація  управління документообігом 
  стоматологічної клініки з використанням компютерної 
  програми «Клініка 2004». 

Проводить: головний лікар клініки «ПрактикТ» Владилен 
 Томашпольський, (м.Дніпропетровськ).
Місце проведення: стенд №19, ІІІ поверх.

  Презентація: «Фото полімерна лампа останнього 
  покоління «Very Light Evolution».

Організатор: фірма «Усмішка плюс» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація нового ортопантомографу ProOne 
  фірми Planmeca, цифрового панорамного рентген-
  апарату з сенсорним інтерактивним управлінням та 
  повноцінними томографічними функціями.

Проводить: Фірма «Крим-Медмаркет» (м. Сімферополь)
Місце проведення: стенд № 32, І поверх

ВПЕРШЕ НА УКРАЇНІ !
  Презентація нових стоматологічних установок від 
  фірми J Morita (Японія) Spaceline Septus та Spaceline 
  Emcia III, поєднання ергономіки і прогресивних 
  технологій для надзвичайної функціональності та 
  комфорту.

Організатор: фірма J Morita (Японія).
Місце проведення: стенд фірми J Morita, ІІІ поверх

  Презентація обладнання для зуботехнічних 
  лабораторій та стоматологічних кабінетів від фірм 
  DEGUDENT (DEGUSSA Dental), DUCERA, NTI, 
  SCHÜTZ-DENTAL, SCHULER DENTAL, DENTSPLAY, 
  тиглів для ливарок власного виробництва.

Організатор: Фірма «Інтекс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 57, ІІІ поверх

  Презентація брекетів, дуг та інших витратних 
  матеріалів GAC Dentsply, США, термоформувальних 
  машин Scheu-Dental, Німеччина.

Організатор: СП ТзОВ «Орто-Лайн» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 70, ІІІ поверх

ВПЕРШЕ ! 
  Презентація унікальної Системи Каво Еверест, для 
  виготовлення каркасу із різноманітних матеріалів.

Проводить: технік-консультант фірми Kavo (Німеччина).
Місце проведення: стенд № 36, ІІІ поверх

ВПЕРШЕ ! 
  Презентація нових установок від Каво де Бразіл з 
  новою якістю, функціями та ціною.

Проводить: фірма Kavo do Brazil (Бразилія).
Місце проведення: стенд № 67, ІІІ поверх

  Сюрпризи та лотереї від Компанії Інспе приурочені 
  до святкування її 10-тої річниці.

Проводить: фірма «Інспе» (м. Львів).
Місце проведення: стенд №68, ІІІ поверх

  Презентація принципово нового робочого місця 
  лікаря-стоматолога – Овальний «Панок-2»! 
  Эргономіка помножена на естетику.

Організатор: ТОВ «Панмед» (м. Одеса).
Місце проведення: стенд № 80, І поверх

  Презентація світлодіодних ламп для полімеризації 
  композитів та для відбілювання зубів виробництва 
  південнокорейської фірми IV-Tech.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація нової стоматологічної автоматизованої 
  вакуумної печі «Термодент Т-07», призначеної як для 
  роботи з різноманітними традиційними керамічними 
  масами (металокераміка), так і для виготовлення 
  керамічних коронок VITA In-Ceram, TURCOM 
  Cera,тощо. Піч відрізняється від попередніх моделей 
  зручним графічним інтерфейсом користувача і 
  значно розширеними функціональними  можли-
  востями.

Організатор: НВФ «Прогрет» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 9, ІІ поверх

  Презентація ендомоторів, у тому числі з інтегрованим 
  апекс-локатором, та фізіодиспенсерів для 
  імплантології виробництва швейцарської фірми 
  NOUVAG 

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація нових розробок стоматологічних 
  установок «САТВА-КОМБІ» Н6, НВ6, Т6, ТВ6, М4.

Організатор: ТОВ «САТВА І.К.» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 25, ІІ поверх

  Презентація системи Thermopress 400 лиття 
  під тиском безметалевих зубних протезів, 
  виробництва німецької фірми Bredent

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх



14 15

ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

  Презентація керамічної маси ZEO CE LIGHT 
  виробництва японської фірми Yamakin 

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація широкого асортименту ультразвукових 
  скейлерів виробництва тайванської фірми Bonart.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація Знову Інновації від 3M ESPE. 
  Презентація першого в світі наноіономеру Ketac 
  N100, самоадгзивного цементу RelyX Unicem, та 
  системи скловолоконних штифтів RelyX fi ber Post.

Проводить: компанія 3M ESPE
Місце проведення: стенд № 28, ІІІ поверх

  Презентація Мікрогібридного композиту Enamel 
  Plus HFO. Нові можливості та досягнення в 
  реставраційній стоматології. Секрети високо-
  естетичних результатів.

Проводять: лікарі-стоматологи, консультанти компанії 
 «Micerium» - Дацко Р., Загородній В.
Місце проведення: стенд фірми «Micerium» - «Enamel Plus HFO» 
 № 44, ІІ поверх

10.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

10.30 - 11.30 Семінар: В ХХІ СТОЛІТТЯ БЕЗ ЗЙОМНИХ 
  ПРОТЕЗІВ! Нова система протезування на скляних 
  опорах ZX-27.

Проводить: К.Л.Карапетян, к.м.н., асистент кафедри 
 стоматології заг. практики з курсом 
 підготовки зубних техніків МДНСУ м. Москва
Місце проведення: Конференц-зал № 2,
 (цоколь Львівського палацу мистецтв)

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з питань 
  інноваційної системи відбілювання Візаліс. 
  Демонстрації та консультації з питань технік зняття 
  відбитків. 

Проводить: Дітмар Дойчманек, компанія Kettenbach.
Організатор: Компанія Kettenbach (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

10.30 - 17.30 Жива демонстрація, мастер-клас та 
  консультації на стенді.

Проводить: демонстратор компанії Ivoclar Vivadent 
 Дмитро Серебров, лікар (Москва).
Організатор: Компанія Ivoclar Vivadent AG (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з питань технік 
  зняття відбитків, роботи з відбитковими матеріа-
  лами. 

Проводить: Олександр Ферендюк, лікар-ортопед, головний 
 лікар клініки «ММ», консультант компанії 
 Kettenbach.
Організатор: Компанія Kettenbach (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

11.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

11.00 - 16.00 Демонстрація можливостей системи імплан-
  татів U-Impl (Україна) при різних протоколах 
  дентальної  імплантації та використання матеріалів 
  компанії Geistlich Pharma AG (Швейцарія), світового 
  лідера з виробництва кісткових замінників та 
  мембран, в імплантології та пародонтології. Ви 

  матимете можливість відпрацювати практичні навики 
  на моделях та отримати відповідь лікарів-
  консультантів на будь-які ваші практичні та 
  теоретичні питання.

Організатор: компанія «ММ плюс» (м. Львів)
Місто проведення: стенд № 60, ІІІ поверх

11.00 - 17.00 Відкритий мастер-клас на стенді. Можливість 
  для кожного спробувати ВМ13.
  Жива демонстрація приладу для автоматичного 
  визначення кольору зуба - Ізішейд!

Проводить: Галина Кульбашна
Організатор: Компанія VITA (Німеччина)
Місце проведення: Стенд № 1, ІІІ поверх

11.00 - 14.00 Демонстрація нової кераміки MatchMaker MC 
  фірми Schottlander (Великобританія).

Проводить: Франсуа Берсон – технік-демонстратор 
 фірми Schottlander (Великобританія)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (Україна, м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.

11.30 - 14.30 Майстер-клас: Естетична реставрація 
  фронтальної групи зубів за допомогою нанокомпозиту 
  Filtek Supreme XT.

Проводить: Питалєв Андрій Олексійович, лікар стоматолог, 
 консультант 3M ESPE
Місце проведення: Конференц-зал № 2
 (цоколь Львівського палацу мистецтв).

12.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

12.00 - 16.00 Демонстрація новітніх технологій від компанії 
  EDS(США): 
  - нової ендодонтичної системи endo-express, яка 
  включає ендодонтичні прилади та інструменти, які 
  не мають аналогів в світі.
  - Нової системи внутріканальних штифтів flexi-
  overdenture post для подальшого відновлення зубів 
  та атачменів, яка не має аналогів в світі.
  Демонстрація включає показ компонентів новітніх 
  систем, демонстрацію професійного фірмового 
  фільму за участю ведучих американських 
  фахівців, консультації по використанню та 
  безкоштовне розповсюдження сd з фірмовим 
  фільмом.

Організатор: НВФ Кром Дентал (м. Київ), ТФ Са-Га-Дент 
 (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 58, ІІ поверх

13.00  Презентація революційного десенсетайзера Orajel 
  з роздачою сем плів.

Організатор: фірма «Натурфарм» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 77, цоколь

13.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

14.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

14.00 - 15.30 Презентація «Multipress - нова багатофун-
  кціональна система для виготовлення термоплас-
  тичних протезів (нейлон, ацеталь, акрилополімер)».

Проводить: Аркадіуш Рокоса - представник компанії 
 «ROKO dental equipment» (Польща)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.
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14.45 - 16.15 Майстер-клас: Enamel Plus HFO (фірма 
  «Micerium»). Колір – легко та цікаво. Порівняльна 
  характеристика. Міфи і дійсність.

Проводить: лікар-стоматолог Андрій Завадка (Львів)
Організатор: фірма «Micerium (м. Львів)
Місце проведення: Конференц-зал № 2
 (цоколь Львівського палацу мистецтв).

15.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

15.30 - 17.30 Демонстрація  ново ї  керам іки  для 
  оксиду циркону MatchMaker Zr  фірми Schottlander 
  (Великобританія).

Проводить: Франсуа Берсон – технік-демонстратор 
 фірми Schottlander (Великобританія)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.

16.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

16.45 - 18:00 Майстер-клас: Сучасні можливості безметале-
  вого протезування.

Проводить: лікар-консультант компаніі «DeguDent» 
 Остапенко І.А. (Київ)
Місце проведення: Конференц-зал № 2
 (цоколь Львівського палацу мистецтв).

17.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх 

 2 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ
10.00 - 18.00 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ.
  V науково-практична конференція «Сучасні 
  технології лікування та профілактики в стомато-
  логічній практиці». Інноваційні та комплексні 
  рішення в профілактиці стоматологічних хвороб.

Організатор: Асоціація стоматологів України
 Асоціація стоматологів Львівщини
Місце проведення: Конференц зал №1
 (ІІ поверх Львівського палацу мистецтв)

  Презентація Cerec3D, InLab, InEos – інновації 
  поєднані з досвідом - прогресивні рішення в галузі 
  цільнокерамічної CAD-CAM реставрації для 
  стоматологічних  клінік, кабінетів та лабораторій. 
  Демонстрація повного циклу.

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація: «Автоклав DAC UNIVERSAL – 
  надійність та швидкість стерилізації – отримайте 
  змащені та стерилізовані наконечники всього за 12 
  хвилин».

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація Навчального центру MAXIMUS (Львів)
Організатор: ММ LAB (Україна, Львів)
Місце проведення: стенд № 54, ІІ поверх

  Презентація Мікрогібридного композиту Enamel 
  Plus HFO. Нові можливості та досягнення в 
  реставраційній стоматології. Секрети високоесте-
  тичних результатів.

Проводять: лікарі-стоматологи, консультанти компанії 
 «Micerium» - Дацко Р., Загородній В.
Місце проведення: стенд фірми «Micerium» - «Enamel Plus HFO» 
 № 44, ІІ поверх

  Демонстрація та презентація революційних та 
  інноваційних технологій чистки ротової порожнини 
  за допомогою сучасних засобів гігієни.

Організатор: Компанія Procter & Gamble
 (Oral-b та Blend-a-med)
Місце проведення: стенд № 18, ІІІ поверх

  Жива демонстрація на стенді. Буде показано повну 
  процедуру профілактики та гігієни на пацієнті. 

Проводить: відомий лікар-гігієніст Трейсі Леннеманн.
Організатор: фірма Kavo Dental (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 36, ІІІ поверх

  Презентація: «Стоматологічний томограф Galileos 
  – перший на території СНД аппарат подібного 
  класу, повне сканування черепної коробки за 
  14 секунд з можливістю наступного аналізу будь-якої 
  ділянки».

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація Склад і властивості нанокомпозитів.
Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 50, ІІ поверх

  Презентація Тенденції розвитку сучасних композит-
  них матеріалів

Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 50, ІІ поверх

  Презентація обладнання для зуботехнічних лабора-
  торій відомої німецької фірми «Wassermann».

Організатор: фірма «Денталіт Плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 34, ІІ поверх

  Презентація Композитні цементи подвійного затвер-
  днення

Організатор: фірма «Оксамат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 50, ІІ поверх

  Жива демонстрація, постановка повного знімного 
  протезу та консультації з питань артикуляції та 
  функціональної діагностики.

Проводить: Олена Статовська, лікар вищої категорії 
 ортопедичної та терапевтичної стоматології 
 та Тамара Максимова, зубний технік і лікар.
Місце проведення: стенд фірми Kavo Dental (Німеччина) № 36,
 ІІІ поверх

  Презентація інноваційних технологій чистки ротової 
  порожнини за допомогою сучасних засобів гігієни. 
  Зубні щітки та засоби гігієни швейцарської фірми 
  «Edel White».

Організатор: фірма «Денталіт Плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 34, ІІ поверх

  Презентації компаній ETER-MED та SKIM, що 
  пропонують медичні послуги в північній частині 
  Польщі. Пошук лікарів, стоматологів та медсестер, 
  здатних працювати в цих компаніях. Допомога в 
  легалізації дипломів та отриманні дозволу на працю 
  в Польщі.
  Запрошуються партнери для заснування багатогалу-
  зевої медичної клініки в Україні.

Організатор: компанія «SKIM Sp.z.o.o.» (Польща)
Місце проведення: стенд № 32, ІІІ поверх

  Презентація ендомоторів, у тому числі з інтегрованим 
  апекс-локатором, та фізіодиспенсерів для 
  імплантології виробництва швейцарської фірми 
  NOUVAG.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх
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  Демонстраційні покази на спеціальних моделях із 
  можливістю попрактикуватися кожному бажаючому.

Місце проведення: Стенд фірми Hu-Friedy № 101, ІІІ поверх
  Презентація продукції провідних європейських фірм 
  - імплантатів компанії Biotech International для всіх 
  клінічних випадків (Франція) та інструментів і остеотомів 
  фірми Kohler (Німеччина).

Організатор: Медична фірма «Аква-Віта» (м. Львів)
Місце проведення: Стенд № 46, І поверх

  Презентація світлодіодних ламп для полімеризації 
  композитів та для відбілювання зубів виробництва 
  південнокорейської фірми IV-Tech.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація ортодонтичної апаратури, високоякісного 
  стильного взуття та одягу медичного призначення.

Організатор: ТОВ «Фірма Алента» (м. Харків)
Місце проведення: стенд № 39, цоколь №1

ВПЕРШЕ!
  Презентація унікальної Системи Каво Еверест, для 
  виготовлення каркасу із різноманітних матеріалів

Проводить: технік-консультант фірми Kavo Dental 
 (Німеччина).
Місце проведення: стенд № 36, ІІІ поверх

ВПЕРШЕ ! 
  Презентація нових установок від Каво де Бразіл з 
  новою якістю, функціями та ціною.

Проводить: фірма Kavo do Brazil (Бразилія).
Місце проведення: стенд № 67, ІІІ поверх

  Сюрпризи та лотереї від Компанії Інспе приурочені 
  до святкування її 10-тої річниці.

Проводить: фірма «Інспе» (м. Львів).
Місце проведення: стенд №68, ІІІ поверх

  Презентація новітньої системи для кабінетного 
  відбілювання «BEYOND Whitening Accelerator», яка 
  забезпечує безпечне, ефективне та якісне  відбілюва-
  ння зубів всього за 30 хвилин!

Організатор: ТОВ «Бейонд Україна» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 102, ІІ поверх

  Презентація Знову Інновації від 3M ESPE. Презентація 
  першого в світі наноіономеру Ketac N100, самоад-
  гзивного цементу RelyX Unicem, та системи 
  скловолоконних штифтів RelyX fi ber Post. 

Проводить: компанія 3M ESPE
Місце проведення: стенд № 28, ІІІ поверх

  Презентація повітряної мікро-абразивної системи 
  Sandman Futura яка забезпечує унікальну точність та 
  ефективність препарування порошком оксиду 
  алюминию.

Організатор: ПП «Дент Ленд» (м. Запоріжжя)
Місце проведення: стенд фірми № 16

  Презентація щелепнопластичних та шовних 
  матеріалів російського виробництва.

Організатор: Фірма «Диплант» (м. Одеса)
Місце проведення: стенд № 55, цоколь №1

  Презентація стоматологічної установки Словацького
  виробництва Chiradenta 800 Optimal NEW 07.

Проводить: Дяковер Ігор, ПП «ЭЛД»
 (м. Хуст, Закарпатська обл.)
Місце проведення: стенд №15, ІІ поверх

  Презентація TETENAL Printing Solution II.
  Ефективне і економічне рішення для друку медичних 
  знімків.
  Спеціально розроблені чорнила (комбінація чорнил 
  трьох різних відтінків сірого кольору із спеціальними 
  чорними чорнилами), дають значно вищий контрас-
  тний максимум, а як наслідок і високу оптичну 
  щільність, дозволяють оптимально відображати 
  гамму сірого для друку на прозорій і паперовій 
  поверхні.
  Вартість роздруківки одного знімку формату А4 на 
  принтері TETANAL складає 1,24 Євро.

Організатор: Компанія «КАСКАД ДЕНТ» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 27, ІІ поверх

  Презентація управління документообігом стомато-
  логічної клініки з використанням компютерної 
  програми «Клініка 2004».

Проводить: головний лікар клініки «ПрактикТ» Владилен 
 Томашпольський, (м.Дніпропетровськ).
Місце проведення: стенд №19, ІІІ поверх

  Презентація нового ортопантомографу ProOne 
  фірми Planmeca, цифрового панорамного рентген-
  апарату з сенсорним інтерактивним управлінням та 
  повноцінними томографічними функціями.

Проводить: Фірма «Крим-Медмаркет» (м. Сімферополь)
Місце проведення: стенд № 32, І поверх

ВПЕРШЕ НА УКРАЇНІ !
  Презентація нових стоматологічних установок від 
  фірми J Morita (Японія) Spaceline Septus  та Spaceline 
  Emcia III, поєднання ергономіки і прогресивних 
  технологій для надзвичайної функціональності та 
  комфорту.

Організатор: фірма J Morita (Японія).
Місце проведення: стенд № 76, ІІІ поверх

  Презентація обладнання для зуботехнічних лабора-
  торій та стоматологічних кабінетів від фірм 
  DEGUDENT (DEGUSSA Dental), DUCERA, NTI, 
  SCHÜTZ-DENTAL, SCHULER DENTAL, DENTSPLAY, 
  тиглів для ливарок власного виробництва.

Організатор: Фірма «Інтекс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 57, ІІІ поверх

  Презентація: «Обертово-ріжучий інструмент.
  Діамантові та твердосплавні бори, технічні фрези, 
  полірувальні інструменти для стоматологів та 
  техніків».

Організатор: фірма «EDENTA» (Швейцарія).
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація брекетів, дуг та інших витратних 
  матеріалів GAC Dentsply, США, термоформувальних 
  машин Scheu-Dental, Німеччина.

Організатор: СП ТзОВ «Орто-Лайн» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 70, ІІІ поверх

  Презентація системи Thermopress 400 лиття під
  тиском безметалевих зубних протезів, виробництва 
  німецької фірми Bredent.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація «Стоматологічних установок найстарі-
  шого та найвідомішого в світ і  виробника 
  стоматологічного обладнання Фірми «RITTER»».

Організатор: фірма «RITTER» (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 45, І поверх
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  Презентація: Високоестетичний реставраційний 
  матеріал «Amaris» фірми VOCO.

Організатор: фірма «Усмішка плюс» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація керамічної маси ZEO CE LIGHT вироб-
  ництва японської фірми Yamakin 

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (Україна, м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація: Фото полімерна лампа останнього 
  покоління «Very Light Evolution».

Організатор: фірма «Усмішка плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація брекетів, дуг, кілець та інших матеріалів 
  Orhto Organizers.

Організатор: фірма »Ortho Organizers» (США).
Місце проведення: cтенд №45, І поверх

  Презентація принципово нового робочого місця 
  лікаря-стоматолога – Овальний «Панок-2»! 
  Эргономіка помножена на естетику.

Організатор: ТОВ «Панмед» (м. Одеса).
Місце проведення: стенд № 80, І поверх

  Презентація «Bredent – високоякісні продукти для 
  зуботехнічної лабораторії».

Організатор: фірма «Усмішка Плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 45, І поверх

  Презентація нової стоматологічної автоматизованої 
  вакуумної печі «Термодент Т-07», призначеної як для 
  роботи з різноманітними традиційними керамічними 
  масами (металокераміка), так і для виготовлення 
  керамічних коронок VITA In-Ceram, TURCOM 
  Cera,тощо. Піч відрізняється від попередніх моделей 
  зручним графічним інтерфейсом користувача і 
  значно розширеними функціональними можли-
  востями.

Організатор: НВФ «Прогрет» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 9, ІІ поверх

  Презентація нових розробок стоматологічних 
  установок «САТВА-КОМБІ» Н6, НВ6, Т6, ТВ6, М4.

Організатор: ТОВ «САТВА І.К.» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 25, ІІ поверх

  Презентація широкого асортименту ультразвукових 
  скейлерів виробництва тайванської фірми Bonart.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

9.00 - 18.00 Майстер-клас: Ортодонтична симфонія 
  усмішки

Організатор: СП ТзОВ «Орто-Лайн», м.Львів
Проводить: доцент кафедри стоматології дитячого 
 віку, головний ортодонт МОЗ України, 
 Заслужений лікар України, Віце-президент 
 асоціації ортодонтів України, директор 
 стоматологічного центру «Перфект-Дент» 
 Дрогомирецька М.С.
Місце проведення: готель «Дністер», вул.Матейка, 6, синій зал, 
 2 поверх

10.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

10.00 - 13.00 Майстер-клас: Красива стоматологія або курс 
  для тих, хто хоче працювати швидше та краще. 
  Коффердам, композити та аксесуари.

Проводить: Консультант компанії Керр – 
 Крилова Анна Іванівна
Місце проведення: Конференц-зал № 2
 (цоколь Львівського палацу мистецтв). 

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з питань 
  інноваційної системи відбілювання Візаліс. 
  Демонстрації та консультації з питань технік зняття 
  відбитків.

Проводить: Дітмар Дойчманек, компанія Kettenbach.
Організатор: Компанія Kettenbach (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверхї

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з питань технік 
  зняття відбитків, роботи з відбитковими матеріалами

Проводить: Олександр Ферендюк, лікар-ортопед, 
 головний лікар клініки «ММ», консультант 
 компанії Kettenbach.
Організатор: Компанія Kettenbach (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

10.30 - 17.30 Жива демонстрація, мастер-клас та 
  консультації на стенді.

Проводить: демонстратор компанії Ivoclar Vivadent 
 Дмитро Серебров, лікар (Москва).
Організатор: Компанія Ivoclar Vivadent AG (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

11.00 Презентація: «Ортопедична складова Straumann»
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

11.00 - 13.00 Демонстрація нової кераміки MatchMaker MC  
  фірми Schottlander (Великобританія)

Проводить: Франсуа Берсон – технік-демонстратор 
 фірми Schottlander (Великобританія)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.

11.00 - 16.00 Демонстрація можливостей системи імплан-
 атів U-Impl (Україна) при різних протоколах дентальної  
 імплантації та використання матеріалів компанії 
 Geistlich Pharma AG (Швейцарія), світового лідера 
 з виробництва кісткових замінників та мембран, в 
 імплантології та пародонтології. Ви матимете 
 можливість відпрацювати практичні навики на моделях 
 та отримати відповідь лікарів-консультантів на будь-які 
 ваші практичні та теоретичні питання.

Організатор: компанія «ММ плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 60, ІІІ поверх

11.00 - 17.00 Відкритий мастер-клас на стенді. Можливість 
  для кожного спробувати ВМ7, ВМ9.
  Жива демонстрація приладу для автоматичного 
  визначення кольору зуба - Ізішейд!

Проводить: технік-демонстратор компанії VITA Олега 
 Стребкова
Організатор: Компанія VITA (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 1, ІІІ поверх

12.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

12.00 - 16.00 Демонстрація новітніх технологій від компанії 
  EDS(США):
 - нової ендодонтичної системи endo-express, яка 
 включає ендодонтичні прилади та інструменти, які не 
 мають аналогів в світі.
 - Нової системи внутріканальних штифтів flexi-
 overdenture post для подальшого відновлення зубів та 
 атачменів, яка не має аналогів в світі.
 Демонстрація включає показ компонентів новітніх 
 систем, демонстрацію професійного фірмового фільму 
 за участю ведучих американських фахівців, консультації 
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  по використанню та безкоштовне розповсюдження сd 
  з фірмовим фільмом

Проводить: НВФ Кром Дентал (м. Київ), ТФ Са-Га-Дент 
 (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 58, ІІ поверх

13.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

13.15 - 15.15 Лекція: «РОЖЕВО-БІЛА ЕСТЕТИКА ПРИ
   ІМПЛАНТАЦІЇ».

Проводить: Євген Кренц,
 MDT (Франкфурт-на-Майні/Німеччина)
Місце проведення: Конференц-зал № 2,
 (цоколь Львівського палацу мистецтв)

14.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

14.30 - 17.00 Демонстрація нової кераміки для оксиду 
  циркону MatchMaker Zr  фірми Schottlander 
  (Великобританія)

Проводить: Франсуа Берсон – технік-демонстратор 
 фірми Schottlander (Великобританія)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх. 

  Лекція «Збереження зубів шляхом пародонтологічного 
  лікування або їх заміна на імплантати?»
  Програма лекції:
  Можливості та межі пародонтального лікування.
  Діагностика та класифікація пацієнтів. Методика 
  лікування. Медикаменти в комплексі пародонтального 
  лікування. Прогноз віддалених результатів лікування. 
  Заміна імплантатами.

Лектор: Антон Фрідман - професор кафедри 
 пародонтології Берлінського університету, 
 один із провідних практикуючих 
 пародонтологів Німеччини. 
Місце проведення: конференц зал №1
 (ІІ поверх Львівського Палацу мистецтв,
 вул. Коперніка, 17)

  Вартість участі в лекції - 300 гривень. Умовою 
  реєстрації вважається повна оплата за курс
  Оплата здійснюється: р/р 2600800601167 у ЛФ 
  «Укрексімбанку» МФО 325718, код ЕДРПОУ  
  2196009948

Контактна особа: Руслан Вах 240 37 05, 8067 672 96 65
15.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».

Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

15.30 - 17.30 Презентація «MULTIPRESS - нова багатофунк-
  ціональна система для виготовлення термопластичних 
  протезів (нейлон, ацеталь, акрилополімер)».

Проводить: Аркадіуш Рокоса - представник компанії 
 «ROKO dental equipment» (Польща)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.

15.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з продукції 
  компанії KOMET.

Проводить: технік-демонстратор компанії KOMET
 Пьотр Хмельовскі.
Організатор: Компанія ІнСпе (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 100, ІІІ поверх

16.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

17.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

 3 ЛИСТОПАДА, СУБОТА
10.00 - 18.00 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ.
  V науково-практична конференція «Сучасні 
  технології лікування та профілактики в стомато-
  логічній практиці». Нові методики та технології 
  в галузі стоматології.

Організатор: Асоціація стоматологів України
 Асоціація стоматологів Львівщини
Місце проведення: Конференц зал №1
 (ІІ поверх Львівського палацу мистецтв)

  Презентація: «Автоклав DAC UNIVERSAL – 
  надійність та швидкість стерилізації – отримайте 
  змащені та стерилізовані наконечники всього за 12 
  хвилин».

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

  Презентація Навчального центру MAXIMUS
 (м. Львів)

Організатор: ММ LAB (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 54, ІІ поверх

  Демонстрація та презентація революційних та 
  інноваційних технологій чистки ротової порожнини 
  за допомогою сучасних засобів гігієни.

Організатор: Компанія Procter & Gamble
 (Oral-b та Blend-a-med)
Місце проведення: стенд № 18, ІІІ поверх

ВПЕРШЕ ! 
  Презентація унікальної Системи Каво Еверест, для 
  виготовлення каркасу із різноманітних матеріалів.

Проводить: технік-консультант фірми Kavo Dental 
 (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 36, ІІІ поверх

  Презентація: «Стоматологічний томограф Galileos
  – перший на території СНД аппарат подібного 
  класу, повне сканування черепної коробки за 
  14 секунд з можливістю наступного аналізу будь-якої 
  ділянки».

Організатор: фірма «3і» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 73, І поверх

ВПЕРШЕ ! 
  Презентація нових установок від Каво де Бразіл з 
  новою якістю, функціями та ціною.

Проводить: фірма Kavo do Brazil (Бразилія).
Місце проведення: стенд № 67, ІІІ поверх

  Сюрпризи та лотереї від Компанії Інспе приурочені 
  до святкування її 10-тої річниці.

Проводить: фірма «Інспе» (м. Львів).
Місце проведення: стенд №68, ІІІ поверх

  Жива демонстрація на стенді. Буде показано повну 
  процедуру профілактики та гігієни на пацієнті. 

Проводить: відомий лікар-гігієніст Трейсі Леннеманн.
Організатор: фірма Kavo Dental (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 36, ІІІ поверх

  Презентації компаній ETER-MED та SKIM, що 
  пропонують медичні послуги в північній частині 
  Польщі. Пошук лікарів, стоматологів та медсестер, 
  здатних працювати в цих компаніях. Допомога в 
  легалізації дипломів та отриманні дозволу на працю 
  в Польщі.
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  Запрошуються партнери для заснування багатога-
  лузевої медичної клініки в Україні.

Організатор: компанія «SKIM Sp.z.o.o.» (Польща)
Місце проведення: стенд № 32, ІІІ поверх

  Презентація широкого асортименту ультразвукових 
  скейлерів виробництва тайванської фірми Bonart.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація продукції провідних європейських фірм
  - імплантатів компанії Biotech International для всіх 
  клінічних випадків (Франція) та інструментів і 
  остеотомів фірми Kohler (Німеччина).

Організатор: Медична фірма «Аква-Віта» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 46, І поверх

  Презентація системи Thermopress 400 лиття під 
  тиском безметалевих зубних протезів, виробництва 
  німецької фірми Bredent.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Продукція фірми «Nordiska Dental» (Швеція):
  Каласепт, Нанозит, АНА Лайнер.

Організатор: фірма «Оксамат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 50, ІІ поверх

  Презентація обладнання для зуботехнічних лабора-
  торій відомої німецької фірми «Wassermann».

Організатор: фірма «Денталіт Плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 34, ІІ поверх

  Презентація оральних іригаторів Water Pik (США).
Організатор: фірма «Оксамат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 50, ІІ поверх

  Жива демонстрація, постановка повного знімного 
  протезу та консультації з питань артикуляції та 
  функціональної діагностики.

Проводить: Олена Статовська, лікар вищої категорії 
 ортопедичної та терапевтичної стоматології 
 та Тамара Максимова, зубний технік і лікар.
Місце проведення:  стенд фірми Kavo Dental (Німеччина) № 36,
 ІІІ поверх

  Презентація інноваційних технологій чистки ротової 
  порожнини за допомогою сучасних засобів гігієни. 
  Зубні щітки та засоби гігієни швейцарської фірми 
  «Edel White».

Організатор: фірма «Денталіт Плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 34, ІІ поверх

  Презентація Мікрогібридного композиту Enamel 
  Plus HFO. Нові можливості та досягнення в 
  реставраційній стоматології. Секрети високоесте-
  тичних результатів.

Проводять:  лікарі-стоматологи, консультанти компанії 
 «Micerium» - Дацко Р., Загородній В.
Місце проведення: стенд фірми «Micerium» - «Enamel Plus HFO» 
 № 44, ІІ поверх

  Презентація ортодонтичної апаратури, високоя-
  кісного стильного взуття та одягу медичного 
  призначення. 

Організатор: ТОВ «Фірма Алента» (м. Харків)
Місце проведення: стенд № 39, цоколь №1

  Презентація новітньої системи для кабінетного 
  відбілювання «BEYOND Whitening Accelerator», яка 
  забезпечує безпечне, ефективне та якісне 
  відбілювання зубів всього за 30 хвилин!

Організатор: ТОВ «Бейонд Україна» (м. Київ)
Місце проведення:  стенд № 102, ІІ поверх

  Презентація повітряної мікро-абразивної системи 
  Sandman Futura яка забезпечує унікальну точність та 
  ефективність препарування порошком оксиду 
  алюминию.

Організатор: ПП «Дент Ленд» (м. Запоріжжя)
Місце проведення: стенд фірми № 16

  Презентація щелепнопластичних та шовних матері-
  алів російського виробництва.

Організатор: Фірма «Диплант» (м. Одеса)
Місце проведення: стенд № 55, цоколь №1

  Презентація ендомоторів, у тому числі з інтегрованим 
  апекс-локатором, та фізіодиспенсерів для імплан-
  тології виробництва швейцарської фірми NOUVAG.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація стоматологічної установки Словацького 
  виробництва Chiradenta 800 Optimal NEW 07.

Проводить: Дяковер Ігор, ПП «ЭЛД»
 (м. Хуст, Закарпатська обл.)
Місце проведення: стенд №15, ІІ поверх

  Презентація керамічної маси ZEO CE LIGHT вироб-
  ництва японської фірми Yamakin.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація TETENAL Printing Solution II.
  Ефективне і економічне рішення для друку медичних 
  знімків.
  Спеціально розроблені чорнила (комбінація чорнил 
  трьох різних відтінків сірого кольору із спеціальними 
  чорними чорнилами), дають значно вищий 
  контрастний максимум, а як наслідок і високу оптичну 
  щільність, дозволяють оптимально відображати 
  гамму сірого для друку на прозорій і паперовій 
  поверхні.
  Вартість роздруківки одного знімку формату А4 на 
  принтері TETANAL складає 1,24 Євро.

Організатор: Компанія «КАСКАД ДЕНТ» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 27, ІІ поверх

  Презентація управління документообігом стомато- 
  логічної клініки з використанням компютерної 
  програми «Клініка 2004». 

Проводить: головний лікар клініки «ПрактикТ» Владилен 
 Томашпольський, (м.Дніпропетровськ).
Місце проведення: стенд №19, ІІІ поверх

  Презентація світлодіодних ламп для полімеризації 
  композитів та для відбілювання зубів виробництва 
  південнокорейської фірми IV-Tech.

Організатор: фірма «Прем’єр-Детал» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 97, II поверх

  Презентація нового ортопантомографу ProOne 
  фірми Planmeca, цифрового панорамного рентген-
  апарату з сенсорним інтерактивним управлінням та 
  повноцінними томографічними функціями.

Проводить: Фірма «Крим-Медмаркет» (м. Сімферополь)
Місце проведення: стенд № 32, І поверх

ВПЕРШЕ НА УКРАЇНІ !
  Презентація нових стоматологічних установок від 
  фірми J Morita (Японія) Spaceline Septus  та Spaceline 
  Emcia III, поєднання ергономіки і прогресивних 
  технологій для надзвичайної функціональності та 
  комфорту.

Організатор: фірма J Morita (Японія).
Місце проведення:  стенд № 76, ІІІ поверх
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  Презентація обладнання для зуботехнічних лабора-
  торій та стоматологічних кабінетів від фірм 
  DEGUDENT (DEGUSSA Dental), DUCERA, NTI, 
  SCHÜTZ-DENTAL, SCHULER DENTAL, DENTSPLAY, 
  тиглів для ливарок власного виробництва.

Організатор: Фірма «Інтекс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 57, ІІІ поверх

  Презентація Знову Інновації від 3M ESPE.
  Презентація першого в світі наноіономеру Ketac
  N100, самоадгзивного цементу RelyX Unicem, та 
  системи скловолоконних штифтів RelyX fi ber Post.

Проводить: компанія 3M ESPE
Місце проведення: стенд № 28, ІІІ поверх

  Презентація брекетів, дуг та інших витратних матері-
  алів GAC Dentsply, США, термоформувальних машин 
  Scheu-Dental, Німеччина.

Організатор:  СП ТзОВ «Орто-Лайн» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 70, ІІІ поверх

  Демонстраційні покази на спеціальних моделях із 
  можливістю попрактикуватися кожному бажаючому.

Місце проведення: стенд фірми Hu-Friedy № 101, ІІІ поверх
  Презентація принципово нового робочого місця 
  лікаря-стоматолога – Овальний «Панок-2»! 
  Эргономіка помножена на естетику.

Організатор: ТОВ «Панмед» (м. Одеса).
Місце проведення: стенд № 80, І поверх

  Презентація нової стоматологічної автоматизованої 
  вакуумної печі «Термодент Т-07», призначеної як для 
  роботи з різноманітними традиційними керамічними 
  масами (металокераміка), так і для виготовлення 
  керамічних коронок VITA In-Ceram, TURCOM 
  Cera,тощо. Піч відрізняється від попередніх моделей 
  зручним графічним інтерфейсом користувача і 
  значно розширеними функціональними можли-
  востями.

Організатор: НВФ «Прогрет» (м. Львів).
Місце проведення: стенд № 9 ІІ поверх

  Презентація нових розробок стоматологічних уста-
  новок «САТВА-КОМБІ» Н6, НВ6, Т6, ТВ6, М4.

Організатор: ТОВ «САТВА І.К.» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 25, ІІ поверх

10.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

10.00 - 13.00 Демонстрація нової кераміки MatchMaker MC  
  фірми Schottlander (Великобританія).

Проводить: Франсуа Берсон – технік-демонстратор 
 фірми Schottlander (Великобританія)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (Україна, м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.

10.00 - 12.00 Лекція: MULTIPRESS – нова багатофункціо-
  нальна система для виготовлення термопластичних 
  протезів (нейлон, ацеталь, акрилополімер).

Організатор: Фірма «Дентал депо» (Тернопіль),
 представник фірми «ROKO dental equipment» 
 в Україні
Проводить: Аркадіуш Рокоса, директор компанії «ROKO 
 dental equipment» (Польща)
Місце проведення: Конференц-зал № 2
 (цоколь Львівського палацу мистецтв).

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з питань іннова-
  ційної системи відбілювання Візаліс. Демонстрації 
  та консультації з питань технік зняття відбитків.

Проводить: Дітмар Дойчманек, компанія Kettenbach.

Організатор: Компанія Kettenbach (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з питань технік 
  зняття відбитків, роботи з відбитковими матері-
  алами. 

Проводить: Олександр Ферендюк, лікар-ортопед, 
 головний лікар клініки «ММ», консультант 
 компанії Kettenbach.
Організатор: Компанія Kettenbach (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

10.30 - 17.30 Демонстрації та консультації з продукції 
  компанії KOMET.

Проводить: технік-демонстратор компанії KOMET Пьотр 
 Хмельовскі.
Організатор: Компанія ІнСпе (м. Львів)
Місце проведення:  стенд № 100, ІІІ поверх

10.30 - 17.30 Жива демонстрація, мастер-клас та
   консультації на стенді.

Проводить: демонстратор компанії Ivoclar Vivadent 
 Дмитро Серебров, лікар (Москва).
Організатор: Компанія Ivoclar Vivadent AG (Німеччина)
Місце проведення: стенд № 2, ІІІ поверх

11.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

11.00 - 16.00 Демонстрація можливостей системи імплан-
  татів U-Impl (Україна) при різних протоколах 
  дентальної  імплантації та використання матеріалів 
  компанії Geistlich Pharma AG (Швейцарія), світового 
  лідера з виробництва кісткових замінників та 
  мембран, в імплантології та пародонтології. Ви 
  матимете можливість відпрацювати практичні навики 
  на моделях та отримати відповідь лікарів-
  консультантів на будь-які ваші практичні та теоретичні 
  питання.

Організатор: компанія «ММ плюс» (м. Львів)
Место проведения: стенд № 60, ІІІ поверх

12.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

12.00 - 13.00 Лекція: «Застосування нового препарату
  Orajel (DEL Pharmaceuticals,Inc.) в боротьбі з 
  гіперчутливістю твердих тканин».

Проводить: Петришин Ольга Андріївна, асистент 
 кафедри терапевтичної стоматології  
 Л.Д.М.У. ім.Д.Галицького
Місце проведення: Конференц-зал № 2,
 (цоколь Львівського палацу мистецтв)

12.00 - 16.00 Демонстрація новітніх технологій від компанії 
  EDS(США):
  - нової ендодонтичної системи endo-express, яка 
  включає ендодонтичні прилади та інструменти, які 
  не мають аналогів в світі.
  - Нової системи внутріканальних штифтів flexi-
  overdenture post для подальшого відновлення зубів 
  та атачменів, яка не має аналогів в світі.
  Демонстрація включає показ компонентів новітніх 
  систем, демонстрацію професійного фірмового фільму 
  за участю ведучих американських фахівців, 
  консультації по використанню та безкоштовне 
  розповсюдження сd з фірмовим фільмом.

Проводить: НВФ Кром Дентал (м. Київ), ТФ Са-Га-Дент 
 (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 58, ІІ поверх
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13.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

13.00 - 14.00 Презентація «Multipress - нова багатофункці-
  ональна система для виготовлення термопластичних 
  протезів (нейлон, ацеталь, акрилополімер)».

Проводить: Аркадіуш Рокоса - представник компанії 
 «ROKO dental equipment» (Польща)
Організатор: ТзОВ «Дентал Депо» (м. Тернопіль)
Місце проведення: стенд № 20, III поверх.

  Практичний курс «Ефективна робота ручними 
  інструментами при пародонтологічному лікуванні».
  Тематика:
  Нехірургічне пародонтальне лікування з використан-
  ням ручного видалення назубних відкладень та 
  згладжування поверхонь коренів. Нові методи та 
  засоби для видалення назубного каменя. Як 
  поєднувати ультразвуковий та ручний скейлінг. 
  Відмінності між обома методами скейлінгу та 
  покази до їх застосування. Ручні інструменти, наявні 
  на сучасному стоматологічному ринку. Які інструменти 
  придатні для різних етапів лікування. Спеціальні 
  інструменти для важкодоступних та чутливих 
  ділянок.
  Оптимізація положення тіла та маніпулювання 
  інструментами в сидячому положенні. Практичні 
  вправи на моделях по застосуванню скалерів 
  та кюрет Грейсі. Методики заточування  інструментів 

Проводить: Трейсі Леннеманн - професійний лектор та 
 тренер міжнародного рівня. З 1986 р. п. 
 Леннеманн займається практичною 
 стоматологічною гігієною у США та Європі.
Місце проведення: зал переговорів готелю Дністер, 6 поверх, 
 вул.Матейка, 6

  Ви зможете обрати курс, у зручний для Вас час: з 
  9.oo - 13.00 або з 15.oo - 19.00
  Вартість курсу - 500 гривень. Умовою реєстрації 
  вважається повна оплата за курс.
  Оплата здійснюється: р/р 2600800601167 у ЛФ 
  «Укрексімбанку» МФО 325718, код ЕДРПОУ 
  2196009948

Контактна особа: Паламар Надія тел. 240 37 05, 8067 341 63 66
14.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».

Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

15.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

16.00  Презентація: «ХІРУРГІЧНИЙ протокол Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

17.00  Презентація: «Ортопедична складова Straumann».
Організатор: фірма Institute Straumann (Швейцарія)
Місце проведення: стенд №38, ІІІ поверх

 3-4 ЛИСТОПАДА 
  Практичний курс «Артикуляція: методи функціо-
  нальної діагностики. Практичне застосування 
  діагностичної системи KaVo PROTAREvo Kavo 
  ARCUSdigma.»
  Запрошуються пари: лікар+технік (бажано).

  Тематика:
  Артикулятори. Види артикуляторів. Основні 
  конструкційні елементи. Лицева дуга. Методи 
  налаштування артикуляторів. Системи функціо-
  нальної діагностики. Основи гнатології. Індивідуальні 
  статичні і динамичні параметри. Виготовлення 
  реєстрата центрального співвідношення щелеп. 
  Монтаж моделей в артикулятор. Механична 
  настройка. Можливості діагностики і конструювання. 
  Оклюзійний аналіз в артикуляторі. Виготовлення 
  капи. Співпраця техніка та лікаря.
  Потрібно, щоб кожен учасник привіз власні 
  індивідуальні моделі.
  Вартість курсу:  еквівалент 600Є. Умовою реєстрації 
  вважається повна оплата за курс. 
  Оплата здійснюється: р/р 2600800601167 у ЛФ 
  «Укрексімбанку» МФО 325718, код ЕДРПОУ  
  2196009948

Контактна особа: Ольга Кальбус, тел. 240-37 05, 8067 676 71 19
Проводять: Олена Статовська, лікар вищої категорії 
 ортопедичної та терапевтичної 
 стоматології, кандидат медичних 
 наук,асистент кафедри ортопедичної 
 стоматології медичної Академії 
 післядипломної освіти Санкт-Петербурга 
 (СПб МАПО), Тамара Михайловна Максимова 
 - зубний техник и доктор. 
Місце проведення: Клініка ММ, вул.. Пасічна, 36
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       Of the V International Dtntal  Exhibition
        «DENTAL-UKRAINE - 2007»

 OCTOBER 31, WEDNESDAY
11.00 - 20.00  Arrival and registration  of the exhibitors, hotel
  accommodation,  exhibition stands construction.

 NOVEMBER 1, THURSDAY
10.00  Ceremonial  opening of the exhibition. 
10.00 - 18.00 DENTAL FORUM.
  V scientific and practical conference «Modern 
  technologies of treatment and precaution in dental 
  practice». Root canal treatment.

Organizer: Ukraine Dental Association
 Lviv Region Dental Association
Venue : Conference Hall No.1 (II Floor of Lviv Art Palace)

  Presentation: «Cerec3D, InLab, InEos – progress 
  coupled with experience: Sirona’s leading edge CAD/
  CAM system. Complete solutions for practices and 
  laboratories. Full cycle demonstration». 

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No. 73, I fl oor

  Presentation: «The DAC UNIVERSAL autoclave 
  – Sirona competency in hygiene – cleans, lubricates 
  and sterilizes in approx. 12 minutes».

Carried out by:  «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No. 73, I fl oor

  Presentation Universal Composit «Oksomat-Dipol».
Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor

  Presentation: «Laboratory Material «Oksomat-Dipol»
Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor

  Presentation: «Galileos stomatological 3D tomography 
  – fi rst device of such class on CIS territory. Full scan in 
  14 seconds. Further precise analysis of any segment.

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No.73, I fl oor

  Presentation of training center MAXIMUS. 
Carried out by: ММ LAB (Ukraine, Lviv).
Venue: Booth No. 54, II fl oor

  Presentation: «Demonstration and presentation of the 
  most revolutionary and innovative technologies of 
  cleaning in oral care of modern facilities of hygiene».

Carried out by: Procter & Gamble company
 (Oral-B та Blend-a-med).
Venue: Booth No. 18, III fl oor

  Presentation of the companies ETER-MED and SKIM 
  that offer medical services in Northern Poland. Search 
  of medical doctors, dentists and nurses willing to work 
  in above mentioned companies. Offer of help in 
  legalization of professional diplomas and obtaining work 
  permits in Poland. Partners in establishing of a 
  multipurpose medical clinic in Ukraine are invited. 

Carried out by: company «SKIM Sp.z.o.o.» (Poland).
Venue: Booth No. 32

  Presentation of production of leading European fi rms 
  implants of Biotech International company for any 
  clinical cases (France) and instruments and osteotomy 

  of Kohler company (Germany).
Carried out by: «Akva-Vita» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 46, II fl oor

  Presentation of orthodontic equipment, high quality 
  stylish medical shoes and clothes.

Carried out by: Firm «ALENTA» (Kharkiv).
Venue: Booth No. 39, ground fl oor

  Presentation of progressive whitening system Beyond 
  Whitening Accelerator-the most effective, safe and fast 
  way to get perfect sparkling smile in just 30 minutes!

Carried out by: «Beyond Ukraine» company
Venue: Booth No. 102, II fl oor

  Presentation of the brackets, archwires, bands and 
  other materials Ortho Organizers.

Carried out by: «Ortho Organizers»(USA)
Venue: Booth No.45, I fl oor

  Presentation of air micro-abrasive system of Sandman 
  Futura providing unique exactness and effi ciency of 
  preparing of oxide of aluminium powder.

Carried out by: «Dent Land» PE
Venue: Booth No. 16, III fl oor

  Presentation of osteoplastic and suture materials of 
  Russian production.

Organizer: «Diplant» company (Odesa)
Venue: Booth No. 55, ground fl oor

  Presentation of Dental equipment of Slovak production. 
  Chiradenta 800 Optimal NEW 07

Carried out by: «ELD» PE
Venue:  «Slovadent» Booth No. 15, II fl oor

  Presentation «Bredent –high-quality products for the 
  dental-technical laboratory»

Carried out by: «Usmishka Plus» (Ukraine, Lviv)
Venue: Booth No. 45, I fl oor

  Presentation: «The effi cient and economical solution 
  for medical image output Specially developed Tetenal 
  spectra jet ink (ink combination of three various shades 
  of grey with a special black ink), will give you 
  considerably highest contrast maximum and 
  consequently high density, allow optimum to refl ect 
  scale grey for printing both transparent and paper 
  surface».

Carried out by: «KASKAD DENT» Company (Kyiv, Ukraine).
Venue: Booth No. 27, II fl oor

  Presentation «Amaris»-highly aesthetic light-curing 
  restorative «VOCO».

Carried out by: «Usmishka plus» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 45, I fl oor

  Presentation «One of the oldest and known  in whole 
  world dental equipment of  «RITTER» company».

Carried out by: «RITTER» company (Germany)
Venue: Booth No. 45б I fl oor

  Presentation of the dental practice management 
  software in offi ce automation «Klinika 2004».

Carried out by: chief-Dr. of «PraktikT», dental clinic, Vladylen 
 Tomashpol’skyi, (Dnipropetrovs’k)
Venue: Booth No. 19, III fl oor

  Presentation: «Very Light Evolution»,last generation 
  LED curing unit» 

Carried out by: «Usmishka plus» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 45, I fl oor
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  Presentation of new orthopantomograph ProOne 
  (Planmeca), digital panoramic x-ray photography with 
  the sensory interactive management and valuable 
  tomography functions.

Carried out by: «Krym-Medmarket» company
Venue: Booth No. 32, I fl oor

For the fi rst time in Ukraine!
  Presentation of new dental units J Morita (Japan) 
  Spaceline Septus  та Spaceline Emcia III, ergonomics 
  and leading-edge technology combine for superlative 
  function and comfort.

Carried out by: J Morita (Japan).
Venue: Booth No. 76. III fl oor

  Presentation: «Presentation of dental laboratories 
  equipment and dental cabinets from the companies 
  DEGUDENT (DEGUSSA Dental), DUCERA, NTI, 
  SCHUTZ-DENTAL, SCHULER DENTAL, DENTSPLAY, 
  crucibles for casting machines of own production».

Carried out by: «Inteks» company (Kyiv).
Venue: Booth No. 57, III fl oor

  Presentation of brackets, curves and other expenditures 
  of GAC Dentsply, USA.
  Presentation of hot shaping machines Scheu-Dental, 
  Germany.

Carried out by: «Orto Line Ltd» company.
Venue: Booth No. 70, III fl oor

For the fi rst time! 
  Presentation of unique System Kavo Everest, for carcass 
  made of different materials production.

Carried out by: Kavo company technician-consultant (Germany)
Venue: Booth No. 36, ІІІ fl oor

For the fi rst time! 
  Presentation of new equipment from the Kavo do Brazil 
  company with new quality, functions and price.

Organizer: Kavo do Brazil company (Brazil)
Venue: Booth No. 67, ІІІ fl oor

  Surprises and lotteries from the Inspe company 
  dedicated to its 10th anniversary celebration.

Organizer: «Inspe» company (Lviv)
Venue: Booth No.68, ІІІ fl oor

  Presentation of brand new dentists’ workplace - Oval 
  Dental Table «Panok-2»! Ergonomics doubled by 
  aesthetics.

Carried out by: «Panmed Ltd.» company (Odesa, Ukraine).
Venue: Booth No. 80, I fl oor

  Presentation of the new automated dental vacuum 
  porcelain furnace «THERMODENT T-07», intended 
  both for work with traditional ceramic masses (metal-
  based ceramics) and for manufacturing VITA In-Ceram, 
  TURCOM Cera etc. ceramic crowns. 

Carried out by: «PROGRET Ltd.», Research-and-production 
 company (www.progret.com).
Venue: Booth No. 9, II fl oor

  Presentation of new developments of dental units 
  «SATVA-COMBI» Н6, НВ6, Т6, ТВ6, М4.

Carried out by: «SATVA I.K.» Ltd. (Ternopil’).
Venue: Booth No. 25, II fl oor

  Presentation: «Non-stop innovation from 3M ESPE. 
  Presentation of the fi rst in the world nanoionomer Ketac 
  N100, self adhesive composite cement RelyX Unicem 
  and Relyx Fber Post system».

Carried out by: 3M ESPE company
Venue: Booth No. 28, III fl oor

  Presentation: «Advantages and new opportunities 
  of microhibrid composite Enamel Plus HFO. High-
  aesthetic results. Secrets at the work wit  composites».

Carried out by: doctor’s-consultant of company of Micerium.
Venue: Micerium company booth «Enamel Plus HFO» 
 No. 44, II fl oor

10.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

10.30 - 11.30 Seminar: «In XXI CENTURY WITHOUT DEMO-
  UNTABLE ARTIFICIAL LIMBS! New system of prosthetics 
  on glass support ZX-27». 

Carried out by: K.L.Karapetyan, candidate of medical science, 
 the assistant to faculty of dentistry experts with 
 a rate of preparation dental mechanics of Moscow 
 State University of Medicine and Dentistry
Venue: Conference hall № 2
 (ground fl oor of Lviv Art Palace)

11.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

11.00 - 14.00 Demonstration of new ceramics MatchMaker 
  MC of the Schottlander company (Great Britain).

Carried out by: Francois Berson – a technique-demonstrator
 of the Schottlander company (Great Britain).
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No. 20, III fl oor.

11.30 - 14.30  Master-class: «Aesthetic restoration of frontal 
  group of teeth using nanocomposite Filtek Supreme 
  XT».

Carried out by: Andriy Pytaliev, dentist, 3M ESPE company 
 consultant
Venue: Conference hall No.2
 (ground fl oor of Lviv Art Palace)

12.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

12.00 - 16.00 Demonstration of new technologies of EDS 
  company (USA):
  - The new endodontic system endo-express not having 
  analogues in the world which includes endodontic 
  equipment and instruments;
  - The new post system fl exi-overdenture post not having 
  analogues in the world for tooth rebuilding and 
  overdenture;
  The demonstration includes show of components of 
  new systems, demonstration of professional fi rm fi lm 
  with best specialists in it, the distribution of cd with fi lm 
  free of charge

Carried out by: Krom Dental SPC (Kyiv), Sa-Ga-Dent TF (Kyiv)
Venue: Booth No. 58, II fl oor

13.00  Presentation of innovative (revolutionary) desensitizer 
  Orajel with sampling distribution

Organizer: Naturfarm company
Venue: booth No.77, I fl oor

13.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

14.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer:  Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor
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14.00 - 15.30 Presentation «MULTIPRESS – new injection
  moulding system to produce thermoplastic resins 
  denture (nylon, acetal, acryl polymer)»

Carried out by: Arkadusz Rokosa – a representative of «ROKO 
 dental equipment», (Poland)
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No. 20, III fl oor.

14.45 - 16.15 Master-class: Enamel Plus HFO (Micerium). 
  Colour – easily and simply. Comparative features. Myths 
  and reality.

Carried out by: Andrey Zavadka dentist (Lviv)
Organizer: «Micerium company (Lviv)
Venue: Conference-hall No. 2 
 (ground fl oor of Lviv art Palace)

15.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

15.30 - 17.30 Demonstration of new ceramics for oxide zircon 
  MatchMaker Zr of the Schottlander company (Great 
  Britain).

Carried out by: Francois Berson – a technique-demonstrator
 of the Schottlander company (Great Britain).
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No. 20, III fl oor.

16.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

17.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

 NOVEMBER 2, FRIDAY
10.00 - 18.00 DENTAL FORUM.
  V scientific and practical conference «Modern 
  technologies of treatment and precaution in dental 
  practice». Innovational and complex solutions in 
  dental diseases  precaution.

Organizer: Ukraine Dental Association
 Lviv Region Dental Association
Venue : Conference Hall No.1 (II Floor of Lviv Art Palace)

  Presentation: «Cerec3D, InLab, InEos – progress 
  coupled with experience: Sirona’s leading edge CAD/
  CAM system. Complete solutions for practices and 
  laboratories. Full cycle demonstration». 

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No. 73, I fl oor

  Presentation: «The DAC UNIVERSAL autoclave 
  – Sirona competency in hygiene – cleans, lubricates 
  and sterilizes in approx. 12 minutes».

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No. 73, I fl oor

  Presentation of training center MAXIMUS. 
Carried out by: ММ LAB (Ukraine, Lviv).
Venue: Booth No. 54, II fl oor

  Presentation: «Advantantages and new opportunities 
  of microgibrid composite Enamel Plus HFO. High-
  aesthetic results. Secrets at the work wit composites»

Carried out by: doctor’s-consultant of company of Micerium.
Venue: Micerium company booth «Enamel Plus HFO» 
 No. 44, II fl oor

  Presentation: «Demonstration and presentation of the 
  most revolutionary and innovative technologies of 
  cleaning in oral care of modern facilities of hygiene».

Carried out by: Procter & Gamble company (Oral-b та Blend-a-med)
Venue: Booth No. 18, III fl oor

  Presentation: «Composition and Properties of 
  Nanocomposites»

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor

  Presentation «Trends in Development of Contemporary 
  Composite Materials».

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor

  Presentation «Composite Double Curing Cements».
Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor

  Presentation of the companies ETER-MED and SKIM 
  that offer medical services in Northern Poland. Search 
  of medical doctors, dentists and nurses willing to work 
  in above mentioned companies. Offer of help in 
  legalization of professional diplomas and obtaining work 
  permits in Poland. Partners in establishing of a 
  multipurpose medical clinic in Ukraine are invited. 

Carried out by: company «SKIM Sp.z.o.o.» (Poland).
Venue: Booth No. 32

  Presentation of production of leading European fi rms 
  implants of Biotech International company for any 
  clinical cases (France) and instruments and osteotomy 
  of Kohler company (Germany).

Carried out by: «Akva-Vita» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 46, II fl oor

  Presentation of orthodontic equipment, high quality 
  stylish medical shoes and clothes.

Carried out by: Firm «ALENTA» (Kharkiv).
Venue: Booth No. 39, ground fl oor

For the fi rst time!
  Presentation of unique System Kavo Everest, for 
  carcass made of different materials production.

Carried out by: Kavo company technician-consultant (Germany)
Venue: Booth No. 36, ІІІ fl oor

  Presentation: «Galileos stomatological 3D tomography 
  – fi rst device of such class on CIS territory. Full scan in 
  14 seconds. Further precise analysis of any segment.

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No.73, I fl oor

For the fi rst time! 
  Presentation of new equipment from the Kavo do Brazil 
  company with new quality, functions and price.

Organizer: Kavo do Brazil company (Brazil)
Venue: Booth No. 67, ІІІ fl oor

  Surprises and lotteries from the Inspe company 
  dedicated to its 10th anniversary celebration.

Organizer: «Inspe» company (Lviv)
Venue: Booth No.68, ІІІ fl oor

  Presentation of progressive whitening system Beyond 
  Whitening Accelerator-the most effective, safe and fast 
  way to get perfect sparkling smile in just 30 minutes!

Carried out by: «Beyond Ukraine» company
Venue: Booth No. 102, II fl oor

  Presentation: «Non-stop innovation from 3M ESPE. 
  Presentation of the fi rst in the world nanoionomer Ketac 
  N100, self adhesive composite cement RelyX Unicem 
  and Relyx Fber Post system».

Carried out by: 3M ESPE company
Venue: Booth No. 28, III fl oor



36 37

WORK PROGRAMWORK PROGRAM

  Presentation of air micro-abrasive system of Sandman 
  Futura providing unique exactness and effi ciency of 
  preparing of oxide of aluminium powder.

Carried out by: «Dent Land» PE
Venue: Booth No. 16, III fl oor

  Presentation of osteoplastic and suture materials of 
  Russian production.

Organizer: «Diplant» company (Odesa)
Venue: Booth No. 55, ground fl oor

  Presentation of Dental equipment of Slovak production. 
  Chiradenta 800 Optimal NEW 07

Carried out by: «ELD» PE
Venue: «Slovadent» Booth No. 15, II fl oor

  Presentation: «The effi cient and economical solution for 
  medical image output Specially developed Tetenal 
  spectra jet ink (ink combination of three various shades 
  of grey with a special black ink), will give you considerably 
  highest contrast maximum and consequently high 
  density, allow optimum to refl ect scale grey for printing 
  both transparent and paper surface».

Carried out by: «KASKAD DENT» Company (Kyiv, Ukraine).
Venue: Booth No. 27, II fl oor

  Presentation of the dental practice management 
  software in offi ce automation «Klinika 2004».

Carried out by: chief-Dr. of «PraktikT», dental clinic, Vladylen 
 Tomashpol’skyi, (Dnipropetrovs’k)
Venue: Booth No. 19, III fl oor

  Presentation of new orthopantomograph ProOne 
  (Planmeca), digital panoramic x-ray photography with 
  the sensory interactive management and valuable 
  tomography functions.

Carried out by: «Krym-Medmarket» company
Venue: Booth No. 32, I fl oor

For the fi rst time in Ukraine!
  Presentation of new dental units J Morita (Japan) 
  Spaceline Septus  та Spaceline Emcia III, ergonomics 
  and leading-edge technology combine for superlative 
  function and comfort.

Carried out by: J Morita (Japan).
Venue: Booth No. 76. III fl oor

  Presentation: «Presentation of dental laboratories 
  equipment and dental cabinets from the companies 
  DEGUDENT (DEGUSSA Dental), DUCERA, NTI, 
  SCHUTZ-DENTAL, SCHULER DENTAL, DENTSPLAY, 
  crucibles for casting machines of own production».

Carried out by: «Inteks» company (Kyiv).
Venue: Booth No. 57, III fl oor

  Presentation of brackets, curves and other expenditures 
  of GAC Dentsply, USA.
  Presentation of hot shaping machines Scheu-Dental, 
  Germany.

Carried out by: «Orto Line Ltd» company.
Venue: Booth No. 70, III fl oor

  Presentation «One of the oldest and known  in whole 
  world dental equipment of  «RITTER» company».

Carried out by: «RITTER» company (Germany)
Venue: Booth No. 45б I fl oor

  Presentation «Amaris»-highly aesthetic light-curing 
  restorative «VOCO».

Carried out by: «Usmishka plus» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 45, I fl oor

  Presentation: «Very Light Evolution»,last generation 
  LED curing unit» 

Carried out by: «Usmishka plus» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 45, I fl oor

  Presentation of the brackets, archwires, bands and 
  other materials Ortho Organizers.

Carried out by: »Orhto Organizers»(USA)
Venue: Booth No.45, I fl oor

  Presentation of brand new dentists’ workplace - Oval 
  Dental Table «Panok-2»! Ergonomics doubled by 
  esthetics.

Carried out by: «Panmed Ltd.» company (Odesa, Ukraine).
Venue: Booth No. 80, I fl oor

  Presentation «Bredent –high-quality products for the 
  dental-technical laboratory»

Carried out by: «Usmishka Plus» (Ukraine, Lviv)
Venue: Booth No. 45, I fl oor

  Presentation of the new automated dental vacuum 
  porcelain furnace «THERMODENT T-07», intended 
  both for work with traditional ceramic masses (metal-
  based ceramics) and for manufacturing VITA In-Ceram, 
  TURCOM Cera etc. ceramic crowns. 

Carried out by: «PROGRET Ltd.», Research-and-production 
 company (www.progret.com).
Venue: Booth No. 9, II fl oor

  Presentation of new developments of dental units 
  «SATVA-COMBI» Н6, НВ6, Т6, ТВ6, М4.

Carried out by: «SATVA I.K.» Ltd. (Ternopil’).
Venue: Booth No. 25, II fl oor

9.00 - 18.00 Master-class seminar: «Orthodontics Symphony 
  of Smile». 

Organizer: Orto-Line Ltd, Lviv
Carried out by: Dr. Myroslava Drohomyretska, PhD DM,
 Chief Orthodontist of the Ministry of Health
 of Ukraine, Vice-president of UA Orthodontist 
 Association 
Venue: Hotel Dnister, 6, Mateyko St. blue conference hall, 
 2 fl oor 

10.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

10.00 - 13.00 Master-class: «Beauty dentistry or training 
  course for those, who wants to work faster and better. 
  Kofferdam, composites and accessories».

Carried out by: Kerr company assistant – Anna Krylova
Venue: Conference hall No.2
 (ground fl oor of Lviv Art Palace). 

11.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

11.00 - 13.00 Demonstration of new ceramics MatchMaker 
  MC of the Schottlander company (Great Britain).

Carried out by: Francois Berson – a technique-demonstrator
 of the Schottlander company (Great Britain).
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Exhibition display No. 20, III fl oor.

12.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

12.00 - 16.00 Demonstration of new technologies of EDS 
  company (USA):
  - The new endodontic system endo-express not having 
  analogues in the world which includes endodontic
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   equipment and instruments;
  - The new post system fl exi-overdenture post not having 
  analogues in the world for tooth rebuilding and 
  overdenture;
  The demonstration includes show of components of 
  new systems, demonstration of professional fi rm fi lm 
  with best specialists in it, the distribution of cd with fi lm 
  free of charge

Carried out by: Krom Dental SPC (Kyiv), Sa-Ga-Dent TF (Kyiv)
Venue: Booth No. 58, II fl oor

13.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

13.15 - 15.15 Lecture: «Pink-white aesthetics of implantation».
Organizer: Eugen Krenz,
 MDT (Frankfort on the Main/Germany)
Venue: Conference-hall No. 2,
 (ground fl oor of Lviv Art Palace)

14.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

14.30 - 17.00 Demonstration of new ceramics for oxide zircon 
  MatchMaker Zr of the Schottlander company (Great 
  Britain).

Carried out by: Francois Berson – a technique-demonstrator
 of the Schottlander company (Great Britain).
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Exhibition display No.20, III fl oor.

15.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

15.30 - 17.30 Presentation «MULTIPRESS – new injection 
  moulding system to produce thermoplastic resins 
  denture (nylon, acetal, acryl polymer)»/

Carried out by: Arkadusz Rokosa – a representative of «ROKO 
 dental equipment», (Poland)
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No.20, III fl oor.

16.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

17.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

 NOVEMBER 3, SATURDAY
10.00 - 18.00 DENTAL FORUM.
  V scientific and practical conference «Modern 
  technologies of treatment and precaution in dental 
  practice». New methods and technologies in the 
  branch of dentistry.

Organizer: Ukraine Dental Association
 Lviv Region Dental Association
Venue : Conference Hall No.1 (II Floor of Lviv Art Palace)

  Presentation: «The DAC UNIVERSAL autoclave 
  – Sirona competency in hygiene – cleans, lubricates 
  and sterilizes in approx. 12 minutes».

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No. 73, I fl oor

  Presentation of training center MAXIMUS. 
Carried out by: ММ LAB (Ukraine, Lviv).
Venue: Booth No. 54, II fl oor

  Presentation: «Demonstration and presentation of the 
  most revolutionary and innovative technologies of 
  cleaning in oral care of modern facilities of hygiene».

Carried out by: Procter & Gamble company
 (Oral-b та Blend-a-med).
Venue: Booth No. 18, III fl oor

For the fi rst time! 
  Presentation of unique System Kavo Everest, for 
  carcass made of different materials production.

Carried out by: Kavo company technician-consultant (Germany)
Venue: Booth No. 36, ІІІ fl oor

  Presentation: «Galileos stomatological 3D tomography 
  – fi rst device of such class on CIS territory. Full scan 
  in 14 seconds. Further precise analysis of any 
  segment.

Carried out by: «3i» company (Lviv, Ukraine).
Venue: Booth No.73, I fl oor

For the fi rst time! 
  Presentation of new equipment from the Kavo do Brazil 
  company with new quality, functions and price.

Organizer: Kavo do Brazil company (Brazil)
Venue: Booth No. 67, ІІІ fl oor

  Surprises and lotteries from the Inspe company 
  dedicated to its 10th anniversary celebration.

Organizer: «Inspe» company (Lviv)
Venue: Booth No.68, ІІІ fl oor

  Presentation of the companies ETER-MED and 
  SKIM that offer medical services in Northern Poland. 
  Search of medical doctors, dentists and nurses willing 
  to work in above mentioned companies. Offer of help 
  in legalization of professional diplomas and obtaining 
  work permits in Poland. Partners in establishing of a 
  multipurpose medical clinic in Ukraine are invited. 

Carried out by: company «SKIM Sp.z.o.o.» (Poland).
Venue: Booth No. 32

  Presentation of production of leading European fi rms 
  implants of Biotech International company for any 
  clinical cases (France) and instruments and osteotomy 
  of Kohler company (Germany).

Carried out by: «Akva-Vita» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 46, II fl oor

  Presentation: «Products of «Nordiska Dental» 
  (Sweden): Calasept, Nanosit, ANA Liner».

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor 

  Presentation: «Water Pik Oral Irrigators (USA)»
Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 50, II fl oor

  Presentation: «Advantages and new opportunities 
  of microhibrid composite Enamel Plus HFO. High-
  aesthetic results. Secrets at the work wit composites».

Carried out by: doctor’s-consultant of company of Micerium.
Venue: Micerium company booth «Enamel Plus HFO» 
 No. 44, II fl oor

  Presentation of orthodontic equipment, high quality 
  stylish medical shoes and clothes.

Carried out by: Firm «ALENTA» (Kharkiv).
Venue: Booth No. 39, ground fl oor

  Presentation of progressive whitening system Beyond 
  Whitening Accelerator-the most effective, safe and fast 
  way to get perfect sparkling smile in just 30 minutes!

Carried out by: «Beyond Ukraine» company
Venue: Booth No. 102, II fl oor
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  Presentation of air micro-abrasive system of Sandman 
  Futura providing unique exactness and effi ciency of 
  preparing of oxide of aluminium powder.

Carried out by: «Dent Land» PE
Venue: Booth No. 16, III fl oor

  Presentation of osteoplastic and suture materials of 
  Russian production.

Organizer: «Diplant» company (Odesa)
Venue: Booth No. 55, ground fl oor

  Presentation of Dental equipment of Slovak production. 
  Chiradenta 800 Optimal NEW 07

Carried out by: «ELD» PE
Venue: «Slovadent» Booth No. 15, II fl oor

  Presentation: «The effi cient and economical solution 
  for medical image output Specially developed Tetenal 
  spectra jet ink (ink combination of three various shades 
  of grey with a special black ink), will give you 
  considerably highest contrast maximum and 
  consequently high density, allow optimum to refl ect 
  scale grey for printing both transparent and paper 
  surface».

Carried out by: «KASKAD DENT» Company (Kyiv, Ukraine).
Venue: Booth No. 27, II fl oor

  Presentation of the dental practice management 
  software in offi ce automation «Klinika 2004».

Carried out by: chief-Dr. of «PraktikT», dental clinic, Vladylen 
 Tomashpol’skyi, (Dnipropetrovs’k)
Venue: Booth No. 19, III fl oor

  Presentation of new orthopantomograph ProOne 
  (Planmeca), digital panoramic x-ray photography with 
  the sensory interactive management and valuable 
  tomography functions.

Carried out by: «Krym-Medmarket» company
Venue: Booth No. 32, I fl oor

For the fi rst time in Ukraine!
  Presentation of new dental units J Morita (Japan) 
  Spaceline Septus  та Spaceline Emcia III, ergonomics 
  and leading-edge technology combine for superlative 
  function and comfort.

Carried out by: J Morita (Japan).
Venue: Booth No. 76. III fl oor

  Presentation: «Presentation of dental laboratories 
  equipment and dental cabinets from the companies 
  DEGUDENT (DEGUSSA Dental), DUCERA, NTI, 
  SCHUTZ-DENTAL, SCHULER DENTAL, DENTSPLAY, 
  crucibles for casting machines of own production».

Carried out by: «Inteks» company (Kyiv).
Venue: Booth No. 57, III fl oor

  Presentation: «Non-stop innovation from 3M ESPE. 
  Presentation of the fi rst in the world nanoionomer Ketac 
  N100, self adhesive composite cement RelyX Unicem 
  and Relyx Fber Post system».

Carried out by: 3M ESPE company
Venue: Booth No. 28, III fl oor

  Presentation of brackets, curves and other expenditures 
  of GAC Dentsply, USA.
  Presentation of hot shaping machines Scheu-Dental, 
  Germany.

Carried out by: «Orto Line Ltd» company.
Venue: Booth No. 70, III fl oor

  Presentation of brand new dentists’ workplace - Oval 
  Dental Table «Panok-2»! Ergonomics doubled by 
  aesthetics.

Carried out by: «Panmed Ltd.» company (Odesa, Ukraine).
Venue: Booth No. 80, I fl oor

  Presentation of the new automated dental vacuum 
  porcelain furnace «THERMODENT T-07», intended 
  both for work with traditional ceramic masses (metal-
  based ceramics) and for manufacturing VITA In-Ceram, 
  TURCOM Cera etc. ceramic crowns. 

Carried out by: «PROGRET Ltd.», Research-and-production 
 company (www.progret.com).
Venue: Booth No. 9, II fl oor

  Presentation of new developments of dental units 
  «SATVA-COMBI» Н6, НВ6, Т6, ТВ6, М4.

Carried out by: «SATVA I.K.» Ltd. (‘Ternopil’).
Venue: Booth No. 25, II fl oor

10.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

10.00 - 13.00 Demonstration of new ceramics MatchMaker 
  MC of the Schottlander company (Great Britain).

Carried out by: Francois Berson – a technique-demonstrator
 of the Schottlander company (Great Britain).
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No. 20, III fl oor.

10.00 - 12.00 Presentation «MULTIPRESS – new injection 
  moulding system to produce thermoplastic resins 
  denture (nylon, acetal, acryl polimer)»/

Carried out by: Arkadusz Rokosa – a representative of «ROKO 
 dental equipment», (Poland)
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No.20, III fl oor.

11.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

12.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

12.00 - 13.00 Lecture: «Orajel (DEL Pharmaceuticals, Inc.) 
  application in fi ghting hypersensitivity of hard teeth 
  tissues».

Carried out by: Professor Аssociate Petrishin Olga, MD.,
 junior member of teaching or research staff,
 the Chair of Therapeutic Stomatology of LDMU 
 after Galitskyy
Venue: Conference hall № 2
 (ground fl oor of Lviv Art Palace)

12.00 - 16.00 Demonstration of new technologies of EDS 
  company (USA):
  - The new endodontic system endo-express not having 
  analogues in the world which includes endodontic 
  equipment and instruments;
  - The new post system fl exi-overdenture post not having 
  analogues in the world for tooth rebuilding and 
  overdenture;
  The demonstration includes show of components of 
  new systems, demonstration of professional fi rm fi lm 
  with best specialists in it, the distribution of cd with fi lm 
  free of charge

Carried out by: Krom Dental SPC (Kyiv), Sa-Ga-Dent TF (Kyiv)
Venue: Booth No. 58, II fl oor
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13.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

13.00 - 14.00 Presentation «MULTIPRESS – new injection 
  moulding system to produce thermoplastic resins 
  denture (nylon, acetal, acryl polymer)»/

Carried out by: Arkadusz Rokosa – a representative of «ROKO 
 dental equipment», (Poland)
Organizer: «Dental Depot» company (Ukraine, Ternopil)
Venue: Booth No.20, III fl oor.

14.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

15.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

16.00  Presentation: «Surgery Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

17.00  Presentation: «Orthopedy Straumann».
Organizer: Institute Straumann (Switzerland)
Venue: Booth No. 38. III Floor

  V науково-практична конференція
  «Сучасні технології лікування та рофілактики
  в стоматологічній практиці»
1.11.07 ЕНДОДОНТІЯ                                                
8.00 - 9.45 реєстрація учасників. 
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
10.00 - 11.30 «Мікроінвазивне удосконалене препарування 
кореневих каналів»

Проводить: Проф. Антоніна Політун (Професор 
 Національного медичного університету 
 м. Київ, кафедра терапевтичної стоматології. 
 Президент Української Ендодонтичної Асоціації.
 Директор науково-практичного центру АСУ 
 «Стоматологія»).
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17)

11.30 - 11.45 перерва. 
11.45 - 13.00 «Уникнення помилок при обробці та обтурації 
кореневих каналів» 

Проводить: Тарас Городецький (Керівник ендодонтичної
 клініки «Профідент-плюс» м.Львів, яка вперше 
 в Україні застосувала для лікування операційний 
 мікроскоп. Займається впровадженням нових 
 технологій на території України, які викорис-
 товуютсья в ендодонтії та мікрохірургії. Віце-
 президент Української Ендодонтичної Асоціації).
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17)

13.00 - 13.30 перерва. 
13.30 - 14.30 «Важкі випадки в ендодонтії» 

Проводить: Dr Jerzy Zbozen (Польща) (Лікар-стоматолог 
 Єжи Збожень закінчив навчання в Шльон-
 ській Медичній Академії в 1980 р. Декілька 
 років пізніше отримав спеціалізацію з хірургіч-
 ної стоматології. Інтереси: ендодонтія, 
 мікрохірургія, імплантологія. Власна приватна 
 практика в м.Кєльце. Займається впроваджен-
 ням нових технологій в стоматології в галузі 
 ендодонтії, мікрохірургії та імплантології. 
 Входить до складу редколегії стоматологічних 
 журналів Endodoncja.pl та E-Dentico. Автор і
 адміністратор стоматологічного інтернет-
 форуму. Спів-автор і адміністратор спеціалізо-
 ваного інтернет-порталу для ендодонтів 
 www.endodoncja.pl Дійсний член Polish Society 
 of Dentistry, PTS, PTE. Президент Польського 
 Ендодонтичного Товариства).
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17)

14.30 - 14.45 перерва 
  КЛІНІЧНА ЧАСТИНА 
  Вперше, в рамках стоматологічного форуму, 
  буде проведена демонстрація мікрохірургічного 
  лікування на пацієнті.
14.45 - 16.00 Демонстрація ендолікування на пацієнті.

Проводить: Л. Левицька, лікар-ендодонт клініки 
 «Профідент-плюс» м. Львів.
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17)

16.00 - 16.15 перерва 
16.15 - 18.00 Демонстрація оперативного втручання на 
пацієнті. (мікрохірургія).

Проводить:  Dr Jerzy Zbozen, лікар стоматолог-хірург. 
 Приватна практика м.Кєльце.
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17)
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2.11.07 ІННОВАЦІЙНІ ТА КОМПЛЕКСНІ
 РІШЕННЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ
 СТОМАТОЛОГІЧНИХ  ХВОРОБ                  
10.00 - 11.30 Сучасні методи лікування і діагностики 
   захворювань пародонта

Доповідач: д-р Антон Фрідманн, Професор кафедри
 пародонтології Берлінського університету 
 (Німеччина).
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

11.30 - 13.00 Методи тканинної регенерації в парадон-
  тології. 

Доповідач: д-р Антон Фрідманн (Німеччина).
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

13.00 - 14.00 перерва. 
14.00 - 15.30 Інтегральний індивідуальний підхід у
  профілактиці захворювань пародонта. 

Доповідач: Петрушанко Т.О. (м. Полтава), д.м.н., 
 професор кафедри терапевтичної 
 стоматології УМСА, голова Ради з питань 
 профілактики захворювань пародонта 
 Асоціації лікарів-пародонтологів України.
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

15.30 - 17.00 Сучасні засоби гігієни ротової порожнини: 
  структура, властивості, аспекти раціонального 
  застосування. 

Доповідач: Тєрєшина Т.П. (м. Одеса), д.м.н., старший 
 науковий співробітник, завідувач відділенням 
 гігієни ротової порожнини інституту 
 стоматології АМН України.
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

3.11.07 НОВІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
 В ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ                           
10.00 - 11.00 Лекція 
  Поєднання естетики та інших характеристик 
  нанокомпозитів з перевагами склоіономерів. 
  Клінічні аспекти наноіономеру Ketac N100. 
  Скловолоконні штифти RelyX Fiber Post, переваги 
  фіксації ортопедичних конструкцій за допомогою 
  нової системи RelyX Unicem

Проводить: Питалєв Андрій Олексійович,
 лікар стоматолог, консультант 3M ESPE
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

11.00 - 12.00 Лекція 
  Імплантати Biotech International для будь-
  яких клінічних випадків. Переваги системи 
  Biotech International. Остеотоми фірми Kohler для 
  імплантології

Проводить: Др. Жан-Мішель Клаус (Монпельє, Франція) 
 – аташе клініки, кавалер медичної академії, 
 викладач SFBSI (французьке товариство 
 біоматеріалів та імплантаційних систем)
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17)

12.00 - 12.30 Лекція 
  Система кольору 3D Master.

Проводить: Галина Кульбашна, зубний технік, офіційний 
 технік-демонстратор компанії Vita.

Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

12.30 - 13.15 Лекція 
  RinsEndo» – нова технологія іригації кореневих 
  каналів

Проводить: Рудольф Тренкншу (Німеччина)
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

13.15 - 14.15 Лекція 
  «Вплив pH порожнини рота на розвиток 
  стоматологічних хвороб».

Проводить: ТОВ «Жіллетт Юкрейн» (м. Київ).
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 

14.15 - 15.15 Лекція 
  Сучасні принципи роботи в естетичній 
  стоматології. 10 новинок від компанії Kerr. 
  Стоматологічні аксесуари Kerr.

Проводить: лікар-стоматолог «Клініка Андрія Пешко»
 м. Київ, консультант компанії Kerr –
 Крилова Анна
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх Львівського 
 палацу мистецтв, вул. Коперника, 17) 
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 Vth scientifi c and practical conference 
 «Modern technologies of treatment and precaution 
 in dental practice» :
1.11.07 ROOT CANAL TREATMENT                         
8.00 - 9.45 participants registration.
  THEORETICAL PART
10.00 - 11.30 «Mictoinvasive advanced root canal 
  preparation»

Lecturer: Prof. Antonina Politun (Professor of Kyiv National 
 Medical University, Department of Preventive 
 Dentistry. President of Ukrainian Endodontic 
 Association. Director of the Scientifi c Practical 
 Centre at Ukrainian Dental Association 
 «Stomatolohiya» (Dentistry)).
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

11.30 - 11.45 break. 
11.45 - 13.00 «Avoidance of errors during root canals 
  Preparation and Obturation» 

Lecturer Taras Horodetskyy (Chief of «Profi dent-Plus», 
 the Endodontic Clinic, Lviv which was the fi rst ever 
 clinic in Ukraine that used operating microscope 
 during the treatment. His clinic introduces brand 
 new technologies over the Ukraine which are 
 used in endodontics and microsurgery. Vice-
 President of Ukrainian Endodontics Association).
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

13.00 - 13.30 break. 
13.30 - 14.30 «Hard cases in endodontrics» 

Lecturer: Dr Jerzy Zbozen (Poland) (Dentist Jerzy Zbozen 
 in 1980 graduated from the Medical University 
 of Silesia. Few years later he obtained surgical 
 dentistry education. Among his interests are: 
 endodostics, microsurgery, implantology. Owns 
 a private practice in Kelce. He is occupied with
 introduction of new technologies in dentistry, micro-
 surgery and implantology. He is a member of the 
 Editorial Board of Dental Journals Endodoncja.pl 
 and E-Dentico. He is an author and an administra-
 tor of dental Internet-forum. A co-author and an
 administrator of dedicated Internet-portal for 
 endodontists www.endodoncja.pl He is a current 
 member of the Polish Society of Dentistry, PTS, 
 PTE. President of Polish Endodostic Association).
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

14.30 - 14.45 break. 
  CLINIC PART 
  First ever demonstration of microsurgical treatment 
  of a patient during scientifi c-practical conference. 
14.45 - 16.00 Demonstration of endotreatment of a patient. 

Carried out by: Levytska L. endodontist of «Profi dent-Plus» Clinic, 
 Lviv.
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

16.00 - 16.15 break. 
16.15 - 18.00 Demonstration of operative intervention of a 
  patient. (microsurgery) 

Carried out by:  Dr Jerzy Zbozen, surgeon dentist. Private practice 
 in Kelce (Poland) 
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

2.11.07 INNOVATIONAL AND COMPLEX
 SOLUTIONS IN DENTAL DISEASE
 PRECAUTION                                                
10.00 - 11.30 Modern methods of treatment  and diagnosis 
  of parodentium diseases. 

Carried out by: Dr. Anton Friedmann, professor of the 
 Department of paradontology Berlin University 
 (Germany).
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.) 

11.30 - 13.00 Methods of  t issue regenerat ion in 
  paradontology. 

Carried out by: д Dr. Anton Friedmann (Germany).
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

13.00 - 14.00 break.
14.00 - 15.30 Individual integral approach to parodentium 
  diseases precaution. 

Carried out by: Petrushenko T.O. (Poltava), M.D. Professor of 
 the department of therapeutic dentistry of UMDA, 
 Head of the Board on the matter of parodentium 
 diseases precaution of the Ukraine Association of 
 dentists-parodontists.
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

15.30 - 17.00 Modern means of oral cavity hygiene: 
  structure, properties, aspects of rational usage. 

Carried out by: Tereshyna T.P. (Odesa), M.D., senior research 
 assistant, chief of the oral cavity hygiene depart-
 ment of the Dentistry Institute of the  Medical 
 Science Academy of Ukraine.
Venue:  Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.) 

3.11.07 NEW METHODS AND TECHNOLOGIES IN 
 THE BRANCH OF DENTISTRY                     
10.00 - 11.00 Lecture
  «Combina t ion  o f  aes the t i cs  and  o ther 
  nanocomposite characteristics with advantage 
  of glassionomers. Clinical aspects of nanoionomer 
  Ketac N100. Glass fi ber rods RelyX Fiber Post, 
  advantages of orthopaedic structure fi xation using 
  new system RelyX Unicem».

Carried out by: Andriy Pytaliev, dentist, 3M ESPE company 
 consultant. 
Venue: Conference hall No.1 (2 fl oor of Lviv Art Palace,
 17, Kopernyk St.)

11.00 - 12.00 Lecture
  «Implants of Biotech International for any clinical 
  cases. Advantages of Biotech International system. 
  Osteotomy of Kohler company for implantology».

Carried out by: Dr Jean-Michel Clauss (Monpelie, France) 
 – clinics atashe, kavaler of medical academy, 
 teacher SFBSI (the French society of biomaterials 
 and implantology system)
Venue: Conference hall No. 1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

12.00 - 12.30 Lecture
  «3D Master color system»

Carried out by: Galyna Kul’bashna, dental technician, offi cial 
 technician-demonstrator of VITA company
Venue: Conference hall No. 1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)
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12.30 - 13.15 Lecture
  «RinsEndo» – new technology of root canal 
  irrigation»

Carried out by: Rudolf Trenknshu (Germany)
Venue: Conference hall No. 1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

13.15 - 14.15 Lecture
 «Infl uence of the oral cavity ph on the dental diseases 
 development».

Carried out by: «Gillette Ukraine» Ltd. (Kyiv). 
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)

14.15 - 15.15 Lecture
 «Modern principles of work in aesthetic dentistry. 
 10 novelties from the Kerr company. Dental 
 accessories Kerr».

Carried out by: dentist of the «Andriy Peshko Clinic»
 (Kyiv), Kerr company consultant – Anna Krylova
Venue: Conference hall No.1
 (2 fl oor of Lviv Art Palace, 17, Kopernyk St.)
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 DEUTSCHLAND ................................... 101 ....... 76
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№СТЕНДA №СТОРІНКИ

АКВА-ВІТА МЕДИЧНА ФІРМА .................... 46 ......114
АЛЕНТА - ОРТОДОНТИЧНИЙ ЦЕНТР ...... 39 ......116
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ
 ЛЬВІВЩИНИ .......................................... 82 ......118
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ ..... 98 ..... 120
БЕЙОНД УКРАЇНА ТЗОВ .......................... 102 ..... 122
БІОДЕНТ ........................................................ 7 ..... 124
ВЕЛИЧКО В.І. СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
 ДІЯЛЬНОСТІ ............................................ 3 ..... 126
ВИДАВНИЦТВО ДЕНТ АРТ ПРИВАТНЕ
 ПІДПРИЄМСТВОКЛІНІКА-СТУДІЯ ....... 89 ..... 128
ВІДАР ПРИВАТНЕ МАЛЕ
 ПІДПРИЄМСТВО ................................... 23 ..... 130
ГАЛДЕНТ ВИДАВНИЦТВО ......................... 78 ..... 132
ГАЛЕС .......................................................... 43 ..... 134
ГАЛІТ ............................................................ 48 ..... 136
ДЕЗОМАРК ФАБРИКА З ВИРОБНИЦТВА
 ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ТА МИЮЧИХ
 ЗАСОБІВ .................................................. 6 ..... 138
ДЕНТ ЛЕНД
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............... 16 ..... 140
ДЕНТАЛ ДЕПО ТЗОВ ................................. 20 ..... 142
ДЕНТАЛ ЕКСПРЕС
 ПРИВАТНЕПІДПРИЄМСТВО ................ 56 ..... 144
ДЕНТАЛ СЕРВІС САЛОН ........................... 56 ..... 146
ДЕНТАЛІТ ПЛЮС ТЗОВ ............................. 34 ..... 148
ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ........................... 91 ..... 150
ДЕНТАЛЮКС ПРИВАТНА ФІРМА .............. 35 ..... 152
ДЕНТАС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ..... 40 ..... 154
ДЕНТЕК ТЗОВ ............................................. 24 ..... 156
ДІПЛАНТ ...................................................... 55 ..... 158
ДЛВ-ПРОЕКТ
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............... 29 ..... 160
ІМПОРТЕРИ ТА ЕКСПОРТЕРИ УКРАЇНИ,
 ПРОЕКТ ВЕСЬ СПЕКТР ДІЛОВОЇ
 ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗЕД УКРАЇНИ
 КОМПАНІЯ«ЕКОНОМЕДІА» ........................... 162

ІНСПЕ .......................................................... 68 ..... 164
ІНТЕРДЕНТ ЛТД .......................................... 64 ..... 166
КАСКАД-ДЕНТ ТЗОВ .................................. 27 ..... 168
КЕМЕД ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ....... 44 ..... 170
КЛІНІКА 2004 ............................................... 19 ..... 172
КЛІНІКА ЗАБЛОЦЬКОГО™ ......................... 90 ..... 174
КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА ТЗОВ ....... 65 ..... 176
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КРИЖАНОВСЬКА Н.В.
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МАКСИМУС ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ
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МАРОРЕСКУ І.І.
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The company provides delivery, servicing of 
medical diagnostic equipment, wholesale and retail 
trade in pharmaceuticals products of famous foreign 
and domestic companies. In branch of medical and 
laboratory equipment the company presents a full range 
of consumables from R-Biopharm and material from 
Human.

Dental equipment is presented by full range of 
products made by Sirona Dental. Sirona is a company 
dedicated to creating and producing the fi nest dental 
equipment available. Their leading global position 
rests on their commitment to technological innovation, 
manufacturing excellence and international sales 
expertise. This, combined with a highly skilled workforce, 
enables to deliver and distribute products and services 
that give customers the advantages necessary for 
today»s and tomorrow»s demands.

Current product l ines are organized in four 
divisions:

- Treatment Centers;
- Imaging Systems;
- Dental CAD/CAM Systems (CEREC);
- Handpieces and Sterilizers.
 All divisions represent the cutting-edge of modern 

dental treatment, research and development. An example 
of this can be seen in our introduction of the CEREC 
inLab, which made Sirona instantly leader in CAD/CAM 
Systems in the laboratory market. 

Constantly investing in research and development 
ensures that Sirona remains the industry leader in 
dental innovation and quality applications. Their unique 
expertise in integrated dental systems, dedication and 
insight is helping to shape the future of dental technology 

3 І
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Головний офіс та гуртівня
медпрепаратів:
вул. Станція Личаків, 7
м. Львів, 79014, Україна
Тел./факс: (032) 2971823, 2989595
e-mail: offi ce@ltd3i.com.ua

ТзОВ «3і» представляє обладнання виробництва 
німецької компанії «Sirona Dental» - максимально 
можливий спектр продуктів для лікарів-стоматологів 
в галузі інструментів та обладнання («Sirona» – єдина 
у світі компанія, комерційна пропозиція якої вміщує 
усі розділи обладнання для лікарів-стоматологів). 
Найвищий стандарт якості, ергономіки та дизайну 
продуктів від «Sirona» – це вибір сотень тисяч 
стоматологів на п»яти континентах, а продумана 
цінова політика «Стоматологічних заводів Сірона» та 
представника компанії в західній Україні – товариства 
«3і» – реальний ключ до можливості кожному нашому 
лікарю приєднатися до стоматологічної еліти світу.

3 І LTD.

Head offi ce and wholesale warehouse
of pharmaceuticals:
7, Stancija Lychakiv St.
79014, Lviv, Ukraine
Phone/fax: +380 32 2971823, 2989595
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3M ESPE manufactures and markets more than 
2,000 products used by dentists to improve oral health 
around the world. The products are designed to meet 
your restorative, crown and bridge, preventive, infection 
control, and cosmetic dentistry needs. 3M ESPE products 
correspond to the highest standards of the world dental 
markets. 3M ESPE is committed to development of 
innovative as well as the highest quality products. One of 
the latest 3M ESPE developments is the new composite 
Filtek Supreme XT based on nanotechnologies. Also the 
new material in 2005 is nano-fi lled adhesive Adper Single 
Bond 2, which has been created in accordance with the 
requirements of dental professionals. The adhesive is 
characterized by improved quality of the liquid due to 
nanofi ller technology. It has already gained the trust 
and dedication among Ukrainian dentists. For more 
information please call 3M ESPE offi ce in Ukraine or 
your local dealer.

3М УКРАЇНА
3М ESPE СТОМАТОЛОГІЧНА 
ПРОДУКЦІЯ

вул. Спаська, 30-А, оф. 7-3Б,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 4928677, 4905777
Факс: (044) 4905775
e-mail: siz.ua@mmm.com
www.3m.com.ua.siz

Компанія 3M ESPE виробляє понад 2000 
найменувань стоматологічної продукції, які мають 
за мету покращення стану здоров»я ротової 
порожнини людей у цілому світі. Ми представляємо 
повний спектр продукції для реставраційної терапії, 
виготовлення тимчасових коронок та мостів, а також 
для косметичної стоматології та профілактичних 
процедур. Продукція 3M ESPE відповідає найвищим 
стандартам сучасних світових стоматологічних 
ринків. Матеріали компанії 3M ESPE відрізняються 
інноваційністю та відмінною якістю. Одна з останніх 
розробок 3M ESPE композит на основі нанотехнологій 
Filtek Supreme XT, який вже присутній на Українському 
ринку та завоював любов стоматологів України. 
Також новинкою 2005 року став нанонаповнений 
адгезив Adper Single Bond 2, який відповідає 
вимогам найприскіпливіших професіоналів. Адгезив 
відрізняється покращеними характеристиками, не 
потребує змішування, завдяки вмісту наночастинок у 
складі адгезиву. Adper Single Bond 2 допоможе лікарю 
зберегти час та отримати очікуваний результат. Для 
отримання більш повної інформації звертайтесь 
безпосередньо в Представництво 3М в Україні, або 
до наших офіційних партнерів.

3M UKRAINE
3M ESPE DENTAL PRODUCTS

Offi ce 7-3B, 30-A, Spas’ka St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4928677, 4905777
Fax: +380 44 4905775
e-mail: siz.ua@mmm.com
www.3m.com.ua.siz
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Bredent:
• more then 30 years of dental innovations;
• more then 8000 highest quality products;
Bredent products for dental-technical laboratory:
- waxes;
- plasters;
- liquids;
- die varnishes;
- resins;
- duplicating materials;
- investment materials;
- alloys;
- attachments and locks;
- bonding agents;
- rotating tools;
- polishing tools;
- vacuum mixing system Ecovac;
- drill unit MPB 1;
- milling unit BF-1;
- injection moulding unit for thermal resins 

Thermopress 400.

BREDENT

Weissenhorner St., 2,
Senden, 89250, Germany
Тел.: +49 0 73098720
Факс: +49 0 730987224
e-mail: info-lab@bredent.com
www.bredent.com

Bredent 
• більше як 30 років стоматологічних інновацій;
• більше як 8000 продуктів;
Bredent матеріали для зуботехнічної лабора-

торії:
- воски;
- гіпси;
- рідини;
- штумфлаки;
- пластмаси;
- дублювальні матеріали;
- пакувальні матеріали;
- сплави;
- атачмени і замки;
- бондінги;
- обертові інструменти;
- полірувальні інструменти;
- система вакуумного змішування Ecovac;
- дриль установка MPB 1;
- фрезерувальний станок BF-1;
- система шприцування термопластичної маси 

Thermopress 400.

BREDENT

2, Weissenhorner St.,
Senden, 89250, Senden, Germany
Phone: +49 0 73098720
Fax: +49 0 730987224
e-mail: info-lab@bredent.com
www.bredent.com
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Air compressors
Cleaning and disinfection devices
Decontaminating agents for evacuation equipment
Disinfectant dispensers
Disinfectants (chemical)
Disinfectants for hand and skin
Disinfectants for instruments
Disinfectants for surfaces
Evacuation cannulae
Imaging systems
Impression and denture disinfectants
Instrument cleaning and disinfecting agents
Intraoral cameras
Radiographic chemicals
Radiographic fi lm development equipment
Radiographic fi lm holders
Radiographic fi lms
Sealing equipment
Separating devices
Suction devices
Suction, separator and compressed air systems
Surgical suction devices.

DURR DENTAL GmbH & Co. KG

Höfigheimer Straße 17,
Bietigheim-Bissingen, D-74321, Germany
Тел.: +49 71 42 705115
Факс: +49 71 42 705173
e-mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Повітряні компресори
Прилади для очищення та дезинфекції
Дезактивуючі засоби для обладнання для 

відведення речовин
Прилади для дозування дезинфікуючих засобів
Дезинфікуючі хімічні речовини
Дезинфікуючі засоби для рук та шкіри
Дезинфікуючі засоби для інструментів
Дезинфікуючі засоби для поверхонь
Канюлі для відведення речовин
Системи зображень
Дезинфікуючі засоби для відтисків та зубних 

протезів
Зас оби  для  очищення  та  дезинфекц і ї 

інструменту
Інтраоральні камери
Хімічні речовини для радіографів
Обладнання для проявлення рентгенографічних 

плівок
Тримачі рентгенографічних плівок
Рентгенографічні плівки
Обладнання для запечатування
Прилади для відокремлення
Відсмоктуючі прилади
Відсмоктуючі системи, сепараторні системи та 

системі стиснутого повітря
Хірургічні відсмоктуючі прилади.

DURR DENTAL GmbH & Co. KG

17,Höfigheimer Straße,
D-74321, Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone: +49 71 42 705115
Fax: +49 71 42 705173
e-mail: info@duerr.de
www.duerr.de
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The company «EDENTA AG Switzerland» is a leading 
European producer of dental rotary tools (polishing 
tools, diamond and TC burs, diamond discs, cutters for 
laboratories, cutters for milling machine-tool, endodontic 
tools, surgical cutters etc.).

The company was found more than 35 years ago and 
exports product more than to 100 countries.

EDENTA AG

Hauptstrasse 7,
Au/Sant Gallen,
CH-9434, Switzerland
Тел.: +41 71 7472525
Факс: +41 71 7472550
e-mail: info@edenta.ch
www.edenta.ch

Фірма «ЕДЕНТА АГ, Швейцарія» - є провідним 
європейським виробником дентального роторного 
інструменту (полірувальний інструмент, алмазні 
та твердосплавні бори, алмазні диски, фрези 
для лабораторії, фрези для фрезерного станка, 
ендодонтичний інструмент, хірургічні фрези та ін.).

Заснована більше 35 років тому та експортує 
продукцію в більше 100 країн світу.

EDENTA AG

Hauptstrasse 7,
CH-9434, Au/Sant Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 7472525
Fax: +41 71 7472550
e-mail: info@edenta.ch
www.edenta.ch
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EUR – MED Firm elaborates and produces a wide 
range of dental equipments. The fi rm provides selling and 
service operation with support of dealers, more than fi fty 
trading organizations in different countries of the world 
(CIS, Poland, Czechian and in some countries of Asia). 
After ISO 13485: 2003 Certifi cate receiving and CT Mark 
assume of Kieran-Dental Plant in Pieshtyani, the market 
of EUR – MED Firm has reached the countries of EU.

Normacom Ltd. is the representative of EUR – MED 
Firm in Western region of Ukraine.

EUR-MED A. S.

Sportova, 1,
Stara Tura, 916 01, Slovakia
Тел.: +421 33 7954820 – 5
Факс: +421 33 7954809
e-mail: aec@eur-med.sk
www.eur-med.sk

Фірма EUR – MED займається розробкою і 
виробництвом стоматологічного обладнання. Продаж 
і сервісне обслуговування фірма забезпечує за 
допомогою своїх ділерів, більше як 50 торгових 
організацій в різних країнах світу, насамперед країнах 
СНД, Польщі, Чехії і в деяких країнах Азії. Після 
отримання сертифіката ISO 13485: 2003 і присвоєння 
марки СЕ заводу «Хирана – Дентал» м. Піештяни 
на його вироби, межі ринку збуту фірми EUR – MED 
розширилися і в країни Європейського Союзу.

Представником фірми EUR – MED в західному 
регіоні України є ТзОВ «Нормаком».

EUR-MED A. S.

1, Sportova St.,
916 01, Stara Tura, Slovakia
Phone: +421 33 7954820 – 5
Fax: +421 33 7954809
e-mail: aec@eur-med.sk
www.eur-med.sk
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Diamond burs;
Tungsten catbide burs;
Composite polishers;
Ceramic abrasives;
Amalgam polishers;
Precious metal polishers;
Non-precious metal polishers;
Plugers and spreaders;
Endodontic fi les;
Implantology;
Auxiliaries;
Instrument sets.

GEBR.
BRASSELER GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, 
Lemgo, 32631, Germany
Тел.: +49 526 1701284
Факс: +49 526 1701329
e-mail: info@brasseler.de

Діамантові бори;
Твердосплавні бори;
Керамічні абразиви;
Поліри для композитів;
Поліри для амальгами;
Поліри для благородних та неблагородних 

металів;
Полірувальні диски;
Плагери та спредери;
Ендодонтичні файли;
Інструменти для імплантології;
Фрези;
Допоміжні інструменти;
Набори.

GEBR.
BRASSELER GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg,
32631, Lemgo, Germany
Phone: +49 526 1701284
Fax: +49 526 1701329
e-mail: info@brasseler.de
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Geistlich Pharma AG is the world leader among 
biomaterials manufacturers represents:

- natural materials for bone regeneration – Bio-Oss 
and Bio-Oss Collagen;

- collagen membranes Bio-Gide and Bio-Gide 
Perio;

- system for periodontal tissue regeneration Perio 
System Combi-Pack;

- instruments for Resor-Pin fi xation system;
- clinical and histological studies in the field of 

regeneration with biological materials;
- annual international Osteology Symposiums in 

different countries of the world organized together with 
Osteology Foundation.

Exclusive representative in Ukraine «MM plus»:
 36, Pasichna St., Lviv, 79045, Ukraine
 Phone: +38 32 2512039,
 Phone/fax: +38 32 2512151
 e-mail: klinika@litech.lviv.ua
 www.mm-plus.com.ua

GEISTLICH PHARMA AG
DIVISION BIOMATERIALS

Bahnhofstrasse, 40,
Wolhusen, CH-6110, Switzerland
Тел.: +41 41 4925639
Факс: +41 41 4925639
e-mail: biomaterials@geistlich.com
www.geistlich.com

Компанія Geistlich Pharma AG, світовий лідер у 
виробництві біоматеріалів природного походження 
для направленої регенерації кістки та м»яких 
тканин

Geistlich Pharma AG це:
- матеріали природного походження для 

регенерації кістки Bio-Oss та Bio-Oss Collagen;
- колагенові мембрани Bio-Gide та Bio-Gide 

Perio;
- систему для регенерації тканин пародонту Perio 

System Combi-Pack;
- штифти для фіксації мембран Resor-Pin;
- інструменти для фіксації мембран;
- клінічні та гістологічні дослідження в галузі 

направленої  регенераці ї  з  використанням 
біоматеріалів;

- щорічні міжнародні конференції «Остеологія», 
організовані спільно з Фундацією Остеології.

Ексклюзивний представник в Україні ПП «ММ 
плюс»:
 вул.Пасічна, 36, м.Львів-79045, Україна
 тел./факс: (032) 2512151
 klinika@litech.lviv.ua
 www.mm-plus.com.ua

GEISTLICH PHARMA AG
DIVISION BIOMATERIALS

40, Bahnhofstrasse,
CH-6110, Wolhusen, Switzerland
Phone: +41 41 4925639
Fax: +41 41 4925639
e-mail: biomaterials@geistlich.com
www.geistlich.com
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Located near Munich, Germany. Heine has been 
designing and manufacturing the highest quality 
diagnostic instruments since 1946. Health professionals 
around the world consider Heine the first name in 
precision optics, quality, durability and value.

Our founder, Helmut Heine, Sr. set the world standard 
for precision optics and diagnostic instruments over 50 
years ago. Today, his vision, together with the work ethic, 
commitment to technology, and standard of excellence 
demanded by three generations of Heine’s still sets the 
world standard for primary diagnostic instruments.

Heine Optotechnik is now the world’s largest exporter 
of primary, hand-held diagnostic instruments. Heine 
Optotechnik still remains a family owned company 
employing more than 500 people in its 3 manufacturing 
plants in Herrsching, Germany, south of Munich, and its 
5 subsidiaries around the world.

Heine products (In dentistry this are binocular 
magnifying loupes, Examination lights and Headlights) 
are delivering advanced diagnostic performance in 
literally every health care market in the world. And 
through Heine’s 100 exclusive Agents/Importers who 
serve over 5,000 distributors worldwide you will fi nd 
Heine products and service in any country your practice 
may take you.

Now our products are presented in Ukraine!
We look forward to hearing from you and to the 

opportunity of meeting your diagnostic instrument 
needs!

16 16
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HEINE
OPTOTECHNIK
GmbH & Co. KG

Kientalstraße, 7,
Herrsching am Ammersee, 82211,
Germany
Тел.: +49 8152 38 0
Факс: +49 8152 38 202
e-mail: info@heineopto.de
www.heine.com

Місце розташування навколо Мюнхена, Німеччина. 
HEINE проектує та виробляє самі високоякісні 
діагностичні інструменти починаючи з 1946 року. 
Професіональні лікарі в усьому світі асоціюють ім»я 
HEINE з точністю оптики та бездоганною якістю.

Наш засновник, Helmut Гейне, ще 50 років тому 
встановив світовий стандарт для точної оптики, 
високоякісних діагностичних приладів та інструментів. 
Сьогодні, його бачення разом з естетикою праці, 
вимогливістю до технології та принципове збільшення 
цих вимог трьома поколіннями пращурів HEINE, 
диктує світовий стандарт для оптичних приладів і 
діагностичних інструментів.

HEINE Optoteхnik - зараз найбільший світовий 
експортер носимих діагностичних інструментів і до 
цього часу тримає фамільну власність компанії, яка 
використовує більше 500 працівників в 3 виробничих 
підприємствах в м. Herrsching, Німеччина, та в 5 
дочірніх підприємствах у світі.

Продукція HEINE (в стоматології це бінокулярні 
лупи, місцеві освітлювачі та налобні світильники) 
постачається майже на всі світові ринки охорони 
здоров»я через 100 ексклюзивних імпортерів, які 
обслуговують понад 5,000 ділерів в усьому світі.

Відтепер і в Україні!
Ми очікуємо ваших відгуків та побажань, що до 

відповідності наших приладів та інструментів вашим 
щоденним потребам!

HEINE
OPTOTECHNIK GmbH & Co. KG

7, Kientalstraße,
82211, Herrsching am Ammersee,
Germany
Phone: +49 8152 38 0
Fax: +49 8152 38 202
e-mail: info@heineopto.de
www.heine.com
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Diagnostic instruments, periodontal instruments, 
instruments for specialty surgery, surgical instruments, 
restorative instruments, instruments for endodonty 
and implantology, recommended sets, accessories, 
instruments management system.

HU-FRIEDY Mfg Co Inc
ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND

Rudolf-Diesel-Strasse, 8,
Leimen, D-69181, Germany
Тел.: +49 6224 9700 00
Факс: +49 6224 9700 5014

Діагностичні інструменти, інструменти для 
парадонтології, хірургічні інструменти, інструменти 
для реставрації, ендодонтії та імплантології, 
рекомендовані набори, аксесуари, система управління 
інструментами.

HU-FRIEDY Mfg Co Inc
ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND

8, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-69181, Leimen, Germany
Phone: +49 6224 9700 00
Fax: +49 6224 9700 5014
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Institute Straumann — global leader in implant 
dentistry and oral tissue regeneration. Institute Straumann 
AG researches, produces and distributes dental implants, 
instruments and tissue regeneration products. The 
Company works closely with International Team for 
Implantology (ITI), and independent international network 
of eminent clinicians and researchers, as well as leading 
clinics, research institutes and universities. From the 
headquarter in Basel, Switzerland, Straumann’s products 
and services are available in more than 60 countries 
through subsidiaries and broad network of distributors.

Exclusive representative in Ukraine – INSPE Ltd.

INSTITUT STRAUMANN AG

Peter Merian-Weg 12,
Basel, 4002, Switzerland
Тел.: +41 61 9651111
Факс: +41 61 9651101
e-mail: info@straumann.com
www.straumann.com

Institute Straumann – це світовий лідер у 
стоматологічній імплантації та регенерації тканин 
порожнини рота. Компанія Straumann досліджує, 
виробляє і розповсюджує стоматологічні імплантати, 
інструменти та біоматеріали для регенерації 
тканин порожнини рота. Компанія Straumann тісно 
співпрацює з ІТІ (Міжнародною групою з імплантології) 
– незалежним міжнародним об»єднанням відомих 
стоматологів-практиків та науковців, а також з 
провідними світовими клініками, науково-дослідними 
інститутами та університетами.

Продукція та послуги компанії Straumann доступні 
у понад 60 країнах світу з головного офісу в Базелі 
(Швейцарія) через філії та широку мережу компаній-
дистрибуторів.

Е к с к л ю з и в н и й  п р ед с та в н и к  в  Ук р а ї н і
ТзОВ «ІНСПЕ».

INSTITUT STRAUMANN AG

Peter Merian-Weg 12,
4002, Basel, Switzerland
Phone: +41 61 9651111
Fax: +41 61 9651101
e-mail: info@straumann.com
www.straumann.com
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We imagine and create your satisfaction for 
tomorrow!

ITENA is a French designer and manufacturer of 
dental products. ITENA has a team of researchers, 
engineers, chemists, academics and renowned dentists 
to design and develop innovative ranges of dental 
products. ITENA has research laboratories and centres 
of production, and cooperates actively with several dental 
clinics and university groups. Among our products you 
can fi nd:

- Very Light Evolution-Last Generation LED;
- Cements and Sealant, bondings;
- Translucent posts, glass fi ber, titanium posts;
- Accessories.

ITENA

2 bis Chemin du Loup,
Tremblay-en-France, 93290, France
Тел.: +33 1 45918191
Факс: +33 1 45916131
www.itena-clinical.com

ITENA є французьким лідером, що займається 
розробкою та випуском стоматологічної продукції. 
Фірма має команду з дослідників, інженерів, хіміків, 
академіків та стоматологів, щоб проектувати та 
розвивати новинки в стоматології, щоб відповідати 
потребам стоматолога на завтра. ITENA має 
науково-дослідні лабораторії і активно співпрацює з 
французькими та європейськими університетами та 
стоматологічними клініками. Серед асортименту Ви 
можете знайти:

- лампа Very Light Evolution – світло-діодна лампа 
останнього покоління;

- цементи та сілани, бонди;
- транслюцентні, скловолоконні, титанові 

штифти;
- аксесуари.

ITENA

2 bis Chemin du Loup,
93290, Tremblay-en-France, France
Phone: +33 1 45918191
Fax: +33 1 45916131
www.itena-clinical.com
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Ivoclar Vivadent is one of the leading manufacturers 
of quality products for preventive, restorative and 
prosthetic dentistry with millions of customers throughout 
the world.

It offers a comprehensive product range and covers 
three competence fi elds:

- Competence in All-Ceramics;
- Competence in Composites;
- Competence in Implant Aesthetics.
The Ivoclar Vivadent AG success story started with the 

production of artifi cial ceramic teeth more than 80 years 
ago. Today the company offers a comprehensive range 
of products and its activities span 19 different countries 
and most of the markets throughout the world. Ivoclar 
Vivadent AG has evolved into an innovative company 
with one of the largest research and development 
centres in the dental industry. Consequently, people 
around the globe can benefi t from the advances made 
in dentistry.

Passion, Vision, Innovation – these three words are 
refl ected in the principles and ideals and the products 
and services of Ivoclar Vivadent. The ongoing transfer 
of information forms the basis for developing new ideas 
and visions, which are converted into products and 
services through the passionate efforts of the Ivoclar 
Vivadent employees.

More information about Ivoclar Vivadent is available 
at www.ivoclarvivadent.com

IVOCLAR VIVADENT AG

Bendererstrasse 2,
Schaan, 9494, Liechtenstein
Тел.: +423 2353535
Факс: +423 2353360
e-mail: info@ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent є одним з провідних виробників 
високоякісної стоматологічної продукції для 
профілактики, відновлення та протезування, з 
мільйонами покупців по всьому світу.

 Фірма пропонує широкий асортимент продукції 
таких напрямків:

- Всі види кераміки;
- Композити;
- Естетична імплантологія.
Історія успіху фірми Ivoclar Vivadent AG починається 

з виготовлення штучних керамічних зубів більше 80 
років тому. На сьогоднішній день компанія пропонує 
повний спектр продукції, та своєю діяльністю 
охоплює 19 різних країн та більшість ринків збуту 
по всьому світу. Ivoclar Vivadent AG розвинулась 
в інноваційну компанію з одним з найбільших 
центрів розвитку та досліджень в стоматологічній 
промисловості. В наслідок цього, люди на земній 
кулі мають можливість користуватись прогресивними 
розробками в стоматології.

Пристрасть, Бачення, Інновація – ці три слова 
відображенні в принципах, ідеях, продукції та послугах 
компанії Ivoclar Vivadent. Передача інформації 
формує основу для розвитку нових ідей та поглядів, 
які,завдяки завзяттю працівників Ivoclar Vivadent, 
перетворюються на продукцію та послуги.

Більше інформації про діяльність Ivoclar Vivadent 
можна отримати на www.ivoclarvivadent.com

IVOCLAR VIVADENT AG

2, Bendererstrasse,
9494, Schaan, Liechtenstein
Phone: +423 2353535
Fax: +423 2353360
e-mail: info@ivoclarvivadent.com
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Cabinets for treatment area
Dental equipment systems
Dental units
Dentist’s and dental assistant’s elements
Diagnostic devices
Disinfectants for surfaces
Driving devices and handpieces
Electrosurgical devices
Handpieces (general)
Instrument stands
Light polymerization devices (D)
Micro motors
Operating lights
Other equipment elements
Powder jet devices
Radiographic fi lm viewers
Sonic instruments
Special contra-angles
Surgical motor systems
Turbines
Ultrasonic instruments
Ultrasonic/Sonic handpieces
Working stools.

KaVo DENTAL GmbH & Co. KG
BEREICH
EINRICHTUNGEN/INSTRUMENTE

Bismarckring 39,
Biberach, D-88400, Germany
Тел.: +49 73 51560
Факс: +49 73 51561488

Меблі для лікувальних кабінетів
Системи стоматологічного обладнання
Стоматологічні установки
Елементи лікаря та асистента
Пристрої для діагностики
Дезінфектанти поверхонь
Мотори для наконечників
Електрохірургічні пристрої
Наконечники
Стенди інструментів
Пристрої для світлової полімеризації
Мікромотори
Операційні світильники
Елементи обладнання
Струменеві апарати
Негатоскопи
П’єзоелектричні інструменти
Спеціалізовані кутові наконечники
Системи хірургічних моторів
Турбіни
Ультразвукові інструменти
Ультразвукові / п»єзоелектричні наконечники
Стільці.

KaVo DENTAL GmbH & Co. KG
BEREICH
EINRICHTUNGEN/INSTRUMENTE

39, Bismarckring,
D-88400, Biberach, Germany
Phone: +49 73 51560
Fax: +49 73 51561488
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Dental systems
Equipments
Accessories
Turbines
Low speed handpieces
Micromotors
Scalers
Special dental devices.

KAVO DO BRAZIL INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA.

Rua Chapeco, 86,
Joinville, 89221-040, Brazil
Тел.: +0055 474 51 01 00
Факс: +0055 474 51 02 15

Стоматологічні системи
Обладнання
Аксесуари
Турбіни
Наконечники малої швидкості
Мікромотори
Інструменти для зняття зубного каменю
Особливі стоматологічні послуги.

KAVO DO BRAZIL INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA.

86, Rua Chapeco,
89221-040, Joinville, Brazil
Phone: +0055 474 51 01 00
Fax: +0055 474 51 02 15
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Impression materials Take 1, temporary crowns and 
bridges Fill In, fi lling materials Premise, Premise Flowable, 
Point 4, Herculite, curing lights Demi, Demetron Shade 
Light, prophylaxis OptiView, Comporoller, OptiDam, 
SoftClamp, FixaFloss, OptiDisc, Cleanic, Optishine, 
Occlubrush, endodontics Sybron Endo, lab BellGlass.

KERR HAWE S.A.
ШВЕЙЦАРІЯ. ПРЕДСТАВНИЦТВО
В УКРАЇНІ

бульв. Л.Українки, 26,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912
Факс: (044) 2861003
e-mail: golov@dental.kiev.ua

Компанія має весь спектр стоматологічних 
матеріалів для протезування та терапевтичної 
стоматології. Відбиткові матеріали Take 1, матеріали 
для тимчасових коронок та мостів Fill In, реставраційні 
матеріали Premise, Premise Flowable, Point 4, засоби 
для світлополімеризації Demi; профілактика: 
Comporoller, OptiDam, OptiView, Cleanic; полірувальні 
засоби: бори, диски, щіточки; позіціонуючі засоби 
для рентгенографічної плівки та датчиків, ендодонтія 
Sybron Endo; лабораторні матеріали BellGlass.

KERR HAWE S.A.
SWITZERLAND. REPRESENTATION 
IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912
Fax: +380 44 2861003
e-mail: golov@dental.kiev.ua
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Manufacturer of high precision impression material.

KETTENBACH
GmbH & Co.KG

P.O.B.11 61,
Eschenburg, D-35709, Germany
Тел.: +49 2774 705 0
Факс: +49 2774 705 33
e-mail: kettenbach.info@kettenbach.de
www.kettenbach.de

Виробник відбиткових матеріалів високої 
точності.

KETTENBACH GmbH & Co.KG

P.O.B.11 61,
D-35709, Eschenburg, Germany
Phone: +49 2774 705 0
Fax: +49 2774 705 33
e-mail: kettenbach.info@kettenbach.de
www.kettenbach.de
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For the last 50 years MELAG specialises in the 
manufacture of sterilization equipment. As a result 
of high-level quality consciousness, reliability, and 
innovative eagerness ––MELAG has succeeded in 
becoming one of the leader on this market. Decades 
of experience, modern computer-aided production 
technology, the employment of highest-quality materials, 
and an experienced and reliable staff – all these have 
made MELAG equipment renowned for its quality and 
convenience of operation.

MELAG OHG MEDICAL
TECHNOLOGY

Geneststrasse 9-10,
Berlin, 10829, Germany
Тел.: +49 30 75 79 11 0
Факс: +49 30 751 00 33
e-mail: info@melag.de
www.melag.com

На протязі  останніх 50-ти років MELAG 
спеціалізується на виробництві стерилізаційного 
обладнання. В результаті постійної турботи про 
підтримку високого рівня якості, надійності та 
інноваційних технологій – MELAG зайняв лідерське 
положення на цьому ринку. Десятиріччя досвіду, 
сучасні комп»ютерні технології виробництва, 
використання тільки високоякісних матеріалів та 
залучення надійного, досвідченого персоналу – все 
це зробило продукцію MELAG широковідомою за її 
якість та зручність в використанні.

MELAG OHG MEDICAL
TECHNOLOGY

9-10 Geneststrasse,
10829, Berlin, Germany
Phone: +49 30 75 79 11 0
Fax: +49 30 751 00 33
e-mail: info@melag.de
www.melag.com
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Over 30 years Ortho Organizers company (the USA) 
presents orthodonticts products in the world market. It 
is one of the fi rst in the world, which began to make a 
brekets of the МIM system(Metal Injections Molding). 
Quality, exactness, clearness –there are a typical signs 
of MIM technique,, which is perfections made in known 
brekets as DI-MIM, Elite-Opti-Mim. Ortho Organizers 
works from more than 60 countries in whole world. World 
authority-professors works on materials of this fi rm. A lot 
of world known professors works on the Ortho Organizers 
materials: R.Nanda, M.Korbet, W.Clark, A.Kulberg, 
M.Pokrowskyy.

ORTHO ORGANIZERS

Головні офіси:
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008-7306, USA
Phone: 760.448.8600
Toll Free: 800.547.2000
Fax: 760.448.8601
Toll Free Fax: 800.888.7244
www.orthoorganizers.com,
www.orthoorganizers.com

Понад 30 років компанія Ortho Organizers США 
представляє свою ортодонтичну продукцію на 
світовому ринку. Вона є одною з перших в світі, 
яка почала виробляти брекети за технікою МIM 
(Metal Injections Molding). Якість, точність, чіткість, 
ефективність-характерні ознаки техніки МІМ, яка 
досконало виконана у відомих брекетах DI-MIM, 
Elite-Opti-Mim.

Oрто Oрганайзер працює з більш ніж 60країнами 
світу. На матеріалax цієї фірми працюють світові 
авторитети-проф. Р.Нандо, док.М.Корбет, А.Кульберг, 
В.Кларк, проф. М.М.Покровський.

ORTHO ORGANIZERS

Corporate Headquarters:
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008-7306, USA
Phone: 760.448.8600
Toll Free: 800.547.2000
Fax: 760.448.8601
Toll Free Fax: 800.888.7244
www.orthoorganizers.com,
www.orthoorganizers.com
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Company Procter & Gamble is the world leader in the 
production of modern facilities of hygiene on the care of 
cavity of mouth of Oral-b and Blend-a-med.

Oral-B and Blend-a-med are the most revolutionary 
and innovative technologies of cleaning.

Efficiency of our technologies is confirmed with 
clinical tests.

Our facilities for oral hygiene:
- tooth brushes,
- electric tooth brushes,
- products for child’s hygiene,
- specialized tooth brushes,
- Dental fl oss,
- mouth rinse,
- Toothpastes: Complex action, Anticavity, Whitening, 

For Sensitive teeth.
Innovations: Blend-a-med Complete 7 PH balance.
Helps effectively to solve 7 basic problems of oral 

health 7 days a week, 24 hours a day:
- root cavities,
- tooth cavities,
- problems of gums,
- tartar,
- stains,
- plaque,
- breath.

PROCTER & GAMBLE

вул. Ігорівська
/Набережно-Хрещатицька, 13/5 А,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 4907400
Факс: (044) 4907427

Компанія Procter & Gamble світовий лідер у 
виробництві сучасних засобів гігієни по догляду за 
ротовою порожниною Oral-b та Blend-a-med.

Oral-B та Blend-a-med - самі революційні та 
інноваційні технології чистки.

Ефективність наших технологій підтверджується 
клінічними випробуваннями.

Наші засоби для гігієни ротової порожнини:
- мануальні зубні щітки;
- електричні зубні щітки;
- продукція для дитячої гігієни;
- спеціалізовані зубні щітки;
- Зубні нитки (флоси);
- ополіскувачі;
- Зубні пасти: Комплексної дії, Протикарієсні, 

Відбілюючі, Для Чутливих зубів.
Інновації: Blend-a-med Complete 7 PH balance
Допомагає ефективно боротися з 7 основними 

проблемами ротової порожнини 7 днів на тиждень, 
24 години на добу:

- зубний наліт,
- карієс зубів,
- проблеми ясен,
- зубний камінь,
- карієс кореня,
- пігментований наліт,
- неприємний запах з рота.

PROCTER & GAMBLE

Apt. 5А, 13, Igorivska
/Naberezhno-Khreschatytska St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4907400
Fax: +380 44 4907427
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Ritter company is a world leader of dental equipment 
of the «fi rst class» production.

Ritter today is a powerful producer which has 
representative offi ces on all continents. USA, Canada, 
Australia, France, Austria, Netherlands, Belgium, China, 
Indonesia, Poland, Bulgaria, Romania since 2007 
– Ukraine - are only a part from a long list. Ritter is 
presented practically in all countries of the world. A high 
technical level and stable quality production of Ritter is 
confi rmed by rewards, certifi cates of copyrights and by 
patents.

RITTER CONCEPT GmbH

In der Wanne 47,
Ulm, D-89075, Germany
Тел.: +49 731 1754100
Факс: +49 73117541010
e-mail: Frank.Felgendreher@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Фірма Ritter – світовий лідер з, виробництва 
стоматологічного обладнання, класу «люкс». 
Ritter сьогодні – це потужний виробник, що має 
представництва на всіх континентах. США, Канада, 
Австралія, Франція, Австрія, Нідерланди, Бельгія, 
Китай, Індонезія, Польща, Болгарія, Румунія – лише 
незначна частина з довгого переліку.

Ritter представлений практично в усіх країнах 
світу. Високий технічний рівень та стабільна якість 
продукції Ritter підтверджені численними нагородами, 
авторськими свідоцтвами та патентами.

RITTER CONCEPT GmbH

In der Wanne 47,
D-89075, Ulm, Germany
Phone: +49 731 1754100
Fax: +49 73117541010
e-mail: Frank.Felgendreher@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com
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Equipment is for dental-technical laboratories.
Threw for casting.
Investment materials.
Vehicles are for casting.
Plasters.
Insulating materials.
Duplicating materials.
Attachments.
Vacuum equipment.
Muffl es.
Galvanic stoves.
Ceramic furnaces.
Ceramic materials.
Handpicks.
Micro motors.
Materials and equipment»s are for polymerization.
Filling materials.

SCHÜZ-DENTAL GmbH

Diesel St. 5-6,
Rosbach, D-61191, Germany
Тел.: (0 60 03) 81400
Факс: (0 60 03) 814900
www.schuetz-dental.de

Обладнання для стоматологічних лабораторій.
Метали для литва.
Пакувальні маси.
Апарати для литва.
Гіпси.
Ізолюючі матеріали.
Дублюючі матеріали.
Пароструйки.
Атачмени.
Вакуумне обладнання.
Муфелі.
Гальванічні печі.
Печі для кераміки.
Кераміка.
Наконечники.
Мікромотори.
Тріммери.
Матеріали та обладнання для полімеризації.
Матеріали для пломбування.

SCHÜZ-DENTAL GmbH

5-6, Diesel St.,
D-61191, Rosbach, Germany
Phone: (0 60 03) 81400
Fax: (0 60 03) 814900
www.schuetz-dental.de
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ETER-MED and SKIM are companies offering 
medical services in Northern Poland.

We are looking for medical doctors, dentists and 
nurses willing to work in our companies. We offer our help 
in legalization of professional diplomas and obtaining 
work permits in Poland.

The work contracts may have continuous or revolving 
character.

We are also looking for partners to establish a 
multipurpose medical clinic in Ukraine.

SKIM SP. Z O.O.

ul. Żabi Kruk 10,
Gdañsk, 80-822, Polska
Тел.: +48 503 008 656
e-mail: sklajman@neostrada.pl,
           skim@skim.com.pl

ETER-MED та SKIM – компанії, що пропонують 
медичні послуги в північній частині Польщі.

Шукаємо лікарів, стоматологів та медсестер, 
здатних працювати в наших компаніях. Ми пропонуємо 
нашу допомогу в легалізації дипломів та отриманні 
дозволу на працю в Польщі.

Контракти на працевлаштування можуть бути 
постійними або поновлювальними.

Ми також шукаємо партнерів для заснування 
багатогалузевої медичної клініки в Україні.

SKIM SP. Z O.O.

10, Zhabi Kruk St.,
80-822, Gdansk, Polska
Phone: +48 503 008 656
e-mail: sklajman@neostrada.pl, 
            skim@skim.com.pl
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Slovadent, Co. Ltd. is one of the main producers of 
the dental units, dental chairs in Slovak Republic. The 
company was established in 2002 in Humenne, as a 
producer of the dental program.

Chiradenta 800 Optimal product always offer top 
reliability, safety and quality guaranteed by certifi cation 
according standards ISO 9000 and CE.

The fi rm spends sale and service by the representatives 
in Belarus, Latvia, Russia, Moldova, Czechia, Hungary, 
Germany and Ukraine.

The representative of fi rm Slovadent in the western 
region of Ukraine is private fi rm «ELD».

SLOVADENT CO. LTD.

Stefanikova 18,
Humenne, 066 01, Slovakia
Тел.: +421 57 7884400
Факс: +421 57 7884402
e-mail: slovadent@slovadent.sk
www.slovadent.sk

Фірма Slovadent одна з основних виробників 
стоматологічних установок та крісел в Словацькій 
Республіці. Компанія була заснована в 2002 році 
в місті Гуменне як виробник стоматологічного 
обладнання. Марка виробу Хирадента 800 Оптимал 
завжди пропонує високу якість, надійність та безпеку, 
гарантовану сертифікатом відносно стандартам ISO 
9001:2000 і CE.

Продаж та сервісне обслуговування фірма 
забезпечує за допомогою своїх представників 
в Білорусії, Латвії Росії, Молдові, Чехії, Венгрії, 
Німеччини та України.

Представником фірми Словадент в Західному 
регіоні України є ПП «ЕЛД».

SLOVADENT CO. LTD.

18 Stefanikova St.,
066 01, Humenne, Slovakia
Phone: +421 57 7884400
Fax: +421 57 7884402
e-mail: slovadent@slovadent.sk
www.slovadent.sk
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Artifi cial teeth of resin and ceramic material, dental 
porcelains and dental acrylic material for the individual 
crown- and bridge technique, dental ceramic furnaces, 
shade determination devices, ceramic blocks and blanks 
for CAD/CAM technique, accessories for dental practice 
and dental laboratory.

We in t roduce novel ty  –  meta l loceramics
VITA VM 13!

VITA ZAHNFABRIK
H. RAUTER GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3,
Bad Sackingen, D-79713, Germany
Тел.: +49 077 61 5620
Факс: +49 077 61 562999
e-mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Штучні зуби, виготовлені з полімерних та 
керамічних матеріалів, стоматологічні фарфорові та 
акрилові матеріали для індивідуального виготовлення 
коронок та мостів, печі для кераміки, пристрої для 
підбору відтінків, керамічні блоки та заготовки для 
технології CAD/CAM, аксесуари для стоматологічної 
практики та для стоматологічної лабораторії.

Представляємо новинку - металокераміка
VITA VM 13!

VITA ZAHNFABRIK
H. RAUTER GmbH & Co. KG

3, Spitalgasse,
D-79713, Bad Sackingen, Germany
Phone: +49 077 61 5620
Fax: +49 077 61 562999
e-mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com



108 109

45

EXHIBITORS

45

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Since entering the market, VOCO has been renowned 
for dental products based on in-house research and 
development as well as for excellent quality and practice-
orientated applications which provide outstanding 
cost-effectiveness and effi ciency. With Admira VOCO 
became the world»s fi rst supplier of an Ormocer-based 
fi lling system.

The development of the nano-hybrid composite 
Grandio was another milestone in VOCO research. 
Grandio has extremely high fi ller content due to its 
innovative nano-technology, which involves the use of 
particles of millionths of a millimeter in size.

VOCO GmbH

P.O. Box 767, Cuxhaven, 27457,
Germany
Тел.: +49 47 217190
Факс: +49 47 21719140
e-mail: info@voco.com
www.voco.com

З часу появи на ринку фірми VOCO, для 
стоматологічних препаратів, які створилися на базі 
власних досліджень та розробок, притримується 
принцип високої якості, зручного застосування в 
стоматологічній практиці з одночасною економічністю 
та ефективністю. З матеріалом Адмірал, VOCO 
займає позицію лідера, як постачальник, що базується 
на Ормокерах. Наступним кроком в розробці стало 
створення нано-гібридного композиту Грандіо. На 
основі інновацій нано-технологій, яка працює з 
частинками в міліонну частину міліметра Грандіо є 
високоякісним пломбувальним матеріалом.

VOCO GmbH

P.O. Box 767, 27457, Cuxhaven,
Germany
Phone: +49 47 217190
Fax: +49 47 21719140
e-mail: info@voco.com
www.voco.com
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Additional devices for dental laboratories;
Adhesives;
Bite registration materials;
General work aids and auxiliary materials for dental 

laboratory purposes;
Insulating materials;
Modelling instruments;
Polishing materials;
Polymerization devices;
Wax mouldings;
Waxes;
Work, aids and materials for dental laboratory 

purposes.

YETI DENTATPRODUKTE GmbH

Industriestralie 3,
Engen, D-78234, Germany
Тел.: +49 77 33 94 10 10
Факс: +49 77 33 94 10 22

Допоміжні пристрої для стоматологічних 
лабораторій;

Адгезиви;
Матеріали для реєстрації прикусу;
За гальн і  та  допом іжн і  матер іали  для 

стоматологічних лабораторій;
Ізолюючі матеріали;
Моделювальні інструменти;
Полірувальні матеріали;
Пристрої для полімеризації;
Воскові форми;
Воски.

YETI DENTATPRODUKTE GmbH

3, Industriestralie,
D-78234, Engen, Germany
Phone: +49 77 33 94 10 10
Fax: +49 77 33 94 10 22
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Aitas Plus offers individual approach, high quality 
and newest technologies.

- an exclusive importer of high quality diamond, 
hard-alloy, polishing and ceramic rotate instruments TM 
«Dia Tessin» from Vanetti SA – Switzerland. As offi cial 
representative organizes work of dealers network around 
Ukraine.

- complete providing and information support of 
dental clinics and laboratories.

We are always open for interesting ideas.

АІТАС ПЛЮС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Дубенська, БОС 217,
м. Рівне, 33001, Україна
Тел.: (0362) 630071
 630061 (бухгалтерія)
Тел./Факс: (0362) 620516, 631935
e-mail: aitas@ukrpost.ua; aitas@utel.net.ua

ТОВ «Аітас Плюс» - це світ стоматології для тих, 
хто цінує індивідуальний підхід, безперечну якість та 
новітні технології. Напрямки діяльності:

-  ексклюзивний імпортер високоякісного 
діамантового, твердосплавного, полірувального та 
керамічного обертового інструментарію ТМ «Dia 
Tessin» фірми Vanetti SA – Switzerland. На правах 
офіційного представника організована чітка та 
оперативна робота дилерської мережі по Україні;

- повне забезпечення та інформаційна підтримка 
професійної роботи стоматологічних клінік та 
зуботехнічних лабораторій.

Завжди відкриті для цікавих ідей!

AITAS PLUS LTD.

217 BOS, Dubens’ka St.,
33001, Rivne, Ukraine
Phone: +380 362 630071, 630061
Phone/Fax: +380 362 620516, 631935
e-mail: aitas@ukrpost.ua; aitas@utel.net.ua
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Medical firm «AKVA-VITA» Ltd manufactures: high 
frequency inductive casting machines for high-precision casts; 
disposable napkins.

«AKVA-VITA» is an exclusive distributor of the following 
fi rms in Ukraine:

- BIOTECH INTERNATIONAL (France) – manufacturing 
of implants, implantology instruments, osseo substitute, 
prosthesis.

- PRIMA DENTAL (Great Britain) – manufacturing of dental 
burs and mirrors.

- KOHLER (Germany) – manufacturing of dental, surgical 
and implantology instruments.

- MEGADENTA (Germany) – manufacturing of photopolymer 
materials.

- CCM (CREATIVE CHEMICAL MANUFACTURERS) 
(Germany) – manufacturing of chemicals for disinfection.

- NARDI COMPRESSORI (Italy) – manufacturing of air oil 
less compressors.

- OPTICA LASER (Bulgaria) – manufacturing of curing 
lights and integrated dental set for diagnostics, analgesia and 
therapy Scirpion Dental Optima which has got no analogues 
throughout the world.

- ACUMEN SURGICAL Ltd (Pakistan) – manufacturing of 
dental, surgical instruments.

- NEOMED (Slovakia) – manufacturing of dental units ARIA 
EXEL and ARIA PRIMA.

- CHEMA-ELEKROMET (Poland) – manufacturing of 
dental materials – exclusive representative in Western region 
of Ukraine.

Offi cial distributor of: ZHERMACK, EDENTA, DENTSPLY, 
MAILLEFER, VOCO, DEGUSSA, DUCERA, SPOFA-DENTAL, 
KERR and other manufacturers of dental equipment and 
materials.

Warranty service, repairs of dental and medical 
equipment.

АКВА-ВІТА
МЕДИЧНА ФІРМА
Гуртівня, магазин
вул. Стрийська, 61,
м. Львів, 79031, Україна
Тел./Факс: (0322) 648767,
 (032) 2234347
e-mail: akvavita-trade@ukrpost.ua

Гуртівня, магазин: Дрогобицька філія,
вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, 
Львівська обл. 
Тел./факс: (03244) 50585

Магазин: вул. Пекарська, 69а
м. Львів, Обл. Стом. Поліклініка, 1 поверх

ТзОВ Медична фірма «Аква Віта» займається виробництвом: 
високочастотних індукційних ливарних установок для 
прецезійного литва; одноразових нагрудників на зав`язку.

«Аква Віта» – ексклюзивний дистриб`ютор на території 
України фірм:

- BIOTECH INTERNATIONAL (Франція) – виробництво 
імплантатів, імплантологічних інструментів, замінників кістки, 
протезних фаз.

- PRIMA DENTAL (Великобританія) – виробництво борів та 
стоматологічних дзеркал.

- KOHLER (Німеччина) – виробництво стоматологічних, 
хірургічних та імплантологічних інструментів.

- MEGADENTА (Німеччина) - виробництво фотополімерних 
та склоіномерних матеріалів нового покоління.

- CCM (CREATIVE CHEMICAL MANUFACTURERS) 
(Німеччина) - виробництво дезінфікуючих засобів.

- NARDI COMPRESSORI (Італія) - виробництво безмасляних 
компресорів.

- OPTICA LASER (Болгарія) - виробництво діодових 
фотополімерних ламп нового покоління та високотехнологічного 
діагностичного і фізіотерапевтичного комплексу для 
стоматології з вмонтованим інтелектом Skorpion Dental 
Optima, який немає аналогів в світі, для електронної анестезії, 
електроодонтодіагностики, лазерної та магнітолазерної 
терапії, електронної стерилізації ендодонта, іонофорезу, 
діадинамофорезу, визначення довжини кореневого каналу.

- ACUMEN SURGICAL Ltd (Пакистан) – виробництво 
стоматологічних, хірургічних інструментів.

- NEOMED (Словакія) - виробництво стоматологічних 
установок ARIA EXEL і ARIA PRIMA.

- CHEMA-ELEKTROMET (Польща) - виробництво 
стоматологічних матеріалів - ексклюзивний представник у 
Західному регіоні України.

Офіційний дистриб`ютор фірм: ZHERMACK, EDENTA, 
DENTSPLY, MAILLEFER, VOCO, DEGUSSA, DUCERA, 
SPOFA-DENTAL, KERR та інших виробників стоматологічного 
обладнання та матеріалів.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування, ремонт 
стоматологічного та медичного обладнання.

AKVA-VITA
MEDICAL FIRM
Warehouse, shop
61, Stryis’ka St.,
79031, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 322 648767,
 +380 32 2234347
e-mail: akvavita-trade@ukrpost.ua

Drogobych branch offi ce warehouse, shop
9, Sheptyts’kogo St., Drogobych,
Lviv region, Ukraine
Phone/fax: (03244) 50585

Shop: Lviv, 69a, Pekarska Str
Regional Stomatological Policlinic Ground fl oor
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Firm «ALENTA» is an exclusive distributor of ORMCO 
corporation (America) and an offi cial representative 
of PASTELLI company (Italy) in Ukraine. Supply of 
orthodontic equipment, high quality stylish medical shoes 
and clothes. Organization of seminars, consultations, 
practical courses using fi xed orthodontic appliance, 
orthodontic clinic.

АЛЕНТА - ОРТОДОНТИЧНИЙ 
ЦЕНТР

вул. Металіста, 2,
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7663535,
 (067) 5754705
Тел./Факс: (057) 7661878
e-mail: ormco@alenta.com.ua,
           pastelli@alenta.com.ua
www.alenta.com.ua

ТОВ «Фірма Алента» - ексклюзивний дистриб’ютор 
корпорації Ormco (Америка) та офіційний представник 
компанії Pastelli (Італія) в Україні. Постачання 
ортодонтичної апаратури, високоякісного стильного 
взуття та одягу медичного призначення. Організація 
семінарів, консультації, практичні курси з використання 
незнімної ортодонтичної техніки, ортодонтична 
клініка.

ALENTA - ORTHODONTIC
CENTER

2 Metallista St.,
61001, Kharkov, Ukraine
Phone: +380 57 7663535,
 +380 67 5754705
Phone/Fax: +380 57 7661878
e-mail: ormco@alenta.com.ua,
           pastelli@alenta.com.ua
www.alenta.com.ua
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Lviv Dental Association (LDA) was founded on the 
21st of December, 1995.

LDA is a Regional public organization, that joins 
doctors-dentists and specialists of other fields of 
knowledge, concerning dental problems for the aim and 
task realization, foreseen by the Status. 

The main aim of LDA is to satisfy and to protect legal, 
social, economical and other interests of its members, 
to promote professional and scientifi c activity of dental 
specialists, to improve Ukrainian dental science and 
practice.

The main task of LDA is the assistance to 
development of the organizations of stomatological 
service management and the basis forms and methods 
of rendering of the stomatological help; the promotion of 
stomatological science achievements and the experience 
of stomatological establishments, assistance to 
introduction of priority directions of scientifi c researches 
in the fi eld of dentistry and related specializations.

АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ 
ЛЬВІВЩИНИ

вул.Пекарська, 69-А,
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (0322) 786410
Тел./Факс: (0322) 764789

LVIV DENTAL ASSOCIATION

69-A, Pekars’ka St.,
79010, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 786410
Phone/Fax: +380 322 764789

Асоціація стоматологів Львівщини (АСЛ) заснована 
21 грудня 1995 року.

АСЛ є обласною громадською організацією, яка 
об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною 
ознакою громадян України - лікарів-стоматологів, 
інших лікарів суміжних професій, а також спеціалістів 
з інших галузей знань, чия професійна діяльність 
пов’язана з проблемами стоматології для реалізації 
мети та завдань, передбачених Статутом.

Основною метою діяльності АСЛ є забезпечення 
та захист законних соціальних, економічних, 
творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх 
членів, сприяння професійній та науковій діяльності 
спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої 
на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної 
науки та практики.

Основними завданнями АСЛ є сприяння 
в д о с к о н а л е н н ю  о р г а н і з а ц і ї  у п р а в л і н н я 
стоматологічної служби та основних форм і методів 
надання стоматологічної допомоги; пропаганда 
досягнень стоматологічної науки та досвіду роботи 
стоматологічних установ, сприяння впровадженню 
пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі 
стоматології та суміжних спеціальностей.
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Ukrainian Dental Association is the Ukrainian public 
organization, that joins doctors-dentists and specialists of 
other fi elds of knowledge, concerning dental problems for 
the aim and task realization, foreseen by the Status. 

The main aim of UDA is to satisfy and to protect legal, 
social, economical and other interests of its members, 
to promote professional and scientifi c activity of dental 
specialists, to improve Ukrainian dental science and 
practice.

АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ 
УКРАЇНИ

вул. Пимоненко, 10а
м. Київ, 04050, Україна

Асоціація стоматологів України (АСУ) є 
всеукраїнською громадською організацією, яка 
об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною 
ознакою громадян України: лікарів-стоматологів, 
інших лікарів суміжних професій, а також спеціалістів 
з інших галузей знань, чия професійна діяльність 
пов’язана з проблемами стоматології для реалізації 
мети та завдань, передбачених Статутом.

Основною метою діяльності АСУ є забезпечення 
та захист законних соціальних, економічних, 
творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх 
членів; сприяння професійній та науковій діяльності 
спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої 
на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної 
науки та практики.

UKRAINIAN DENTAL
ASSOCIATION

10a, Pymonenko St.,
04050, Kyiv, Ukraine
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BEYOND UKRAINE, LTD is the offi cial representative 
of BEYOND TECHNOLOGY CO., LTD in Ukraine.

BEYOND UKRAINE, LTD is poised to provide its 
clients with Professional BEYOND Whitening Accelerator 
system and high quality complement products. Moreover, 
our company offers the best tooth whitening products 
available for safe and fast bleaching. BEYOND 
UKRAINE, LTD supplies the most reliable dental 
equipment and products for dental professionals from 
the Manufacturer.

БЕЙОНД УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Гоголівська, 1-3 оф. 80,
м. Київ, 01054, Україна
Тел.: (044) 4865414

ТОВ «Бейонд Україна» являється офіційним 
представником Корпорації BEYOND в Україні.

ТОВ «Бейонд Україна» представляє на ринок 
України професійну cистему «BEYOND Whitenning 
Accelerator» для апаратного відбілювання зубів та 
комплектуючі матеріали високого ґатунку. Наша 
компанія пропонує найкращу існуючу продукцію 
для відбілювання зубів для безпечного та швидкого 
відбілювання. ТОВ «Бейонд Україна» постачає 
найнадійніше стоматологічне приладдя та продукцію 
для стоматологів від виробника.

BEYOND UKRAINE LTD.

Off. 80, 1-3 Gogolivs’ka St.,
01054, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4865414
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Medical and dental equipment, dental instruments 
and materials.

Offi cial representative of DENTSPLY, DeguDent, 
MAILLEFER.

Offers full range of ceramic mass and filling 
materials.

БІОДЕНТ

вул. Ванди Василевської, 24,
м. Київ, 04116, Україна
Тел.: (044) 2361143, 2361084
Факс: (044) 2392527
e-mail: biodent@ln.ua

Медичне та стоматологічне обладнання, 
стоматологічні інструменти та матеріали.

Офіційний представник фірм «DENTSPLY», 
«DeguDent», «MAILLEFER».

Пропонуємо повний спектр керамічних мас та 
пломбувальних матеріалів.

BIODENT

24, Vandy Vasilevskoyi St.,
04116, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2361143, 2361084
Fax: +380 44 2392527
e-mail: biodent@ln.ua
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Dental materials and instruments. Retail, wholesale. 
Fast deliveries.

ВЕЛИЧКО В.І.
СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

вул. Райдужна, 7/108,
м. Київ, 02218, Україна
Тел.: (044) 5990361, 5991660
e-mail: stomvel@ukr.net

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічних 
матеріалов. Доставка продукції клієнтам по Україні.

VELYCHKO V.I.
PRIVATE ENTERPRISE

Apt. 108, 7 Rayduzhna St.,
02218, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5990361, 5991660
e-mail: stomvel@ukr.net
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Journal about science and art in dentistry. It deals 
with such subjects as: direct and non-direct restorations, 
orthodontics, endodontics and parodontics. It has a 
methodical direction, because it contains the details of 
modern technologies and materials. It’s orientated to 
the practical dentists who work in the fi eld of aesthetic 
dentistry. DentArt helps the dentists to organize their 
own practices. It generalizes the world experience in 
dentistry.

ВИДАВНИЦТВО ДЕНТ АРТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КЛІНІКА-СТУДІЯ

вул. Фрунзе, 153,
м. Полтава, 36002, Україна
Тел.: (0532) 508909
Тел./Факс: (0532) 613322

Журнал про науку та мистецтво в стоматології. 
Присвячений естетичній стоматології у прямій 
та непрямій реставрації, ортодонтії, ендодонтії, 
пародонтології. Має практичну спрямованість: 
містить відомості про сучасні технології й матеріали. 
Орієнтований на лікарів, що працюють в естетичній 
стоматології. Допомагає стоматологам в організації 
власного бізнесу. Узагальнює світовий досвід в 
стоматології.

DENT ART
PUBLISHING HOUSE

153, Frunze St.,
36002, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 508909
Phone/Fax: +380 532 613322
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Vidar PE is a producer of original medical 
equipment.

We offer:
- absolutely new conception of bactericidal box 

«Aseptyk» for sterile medical facilities storing that has 
no analogues;

- photopolymeric lamp «Ledi»;
- doctor’s tables and chairs;
- photocatalystic fi lter «Aerolife»;
- ultrasonics sink;
- membrane distiller.

ВІДАР
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

Сабарівське шосе, 4а,
м. Вінниця, 21037, Україна
Тел.: (0432) 353676,
Тел. моб.: (067) 8374056
Факс: (0432) 571293
e-mail: tregub@mail.ru

ПМП «Відар» являється виробником оригінальної 
медичної техніки.

Пропонується:
- абсолютно нова концепція бактерицидного боксу 

«Асептик» для зберігання стерильних медичних 
виробів, що не має аналогів;

- фотополімерна лампа «Ledi»;
- столики і стільчики лікаря;
- фотокаталітичний фільтр «Аеролайф»;
- УЗ мийки;
- мембранні дистилятори.

VIDAR
PRIVATE ENTERPRISE

4a, Sabariv Road,
21037, Vinnytsya, Ukraine
Phone: +380 432 353676,
Phone mob.: +380 67 8374056
Fax: +380 432 571293
e-mail: tregub@mail.ru
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Publishing projects:
- prepress services,
- book-publishing,
- media-support.
Web-design.
Presentation and exhibition equipment:
- mobile stands,
- banner items,
- souvenirs,
- racks for A4-sized advertising stuff.
We also propose placing advertisement in following 

journals:
«Novyny Stomatologiyi» («Dentistry News»), 

«Implantologiya Parodontologiya Osteologiya» 
(«Implantology Periodontology Osteology»), «Svit 
Ortodontiyi» («The World of Orthodontics»). 

Visit our website www.galdent.com.ua for subscription 
and books ordering.

ГАЛДЕНТ
ВИДАВНИЦТВО

вул. Пасічна, 36,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: (0322) 712022, 712272
e-mail: galdent@mail.lviv.ua
www.galdent.com.ua

Видавничі проекти:
- додрукарська підготовка;
- книговидання;
- медіа-партнерство;
 Web-дизайн.
Презентаційно-виставкове обладнання:
- мобільні стендові конструкції;
- банерні конструкції;
- сувенірна продукція;
- підставки для рекламної продукції формату 

А4.
 Пропонуємо також розміщення реклами у 

виданнях «Новини стоматології», «Імплантологія 
Пародонтологія Остеологія», «Світ ортодонтії».

Оформити передплату та замовити книги можна 
на нашій веб-сторінці: www.galdent.com.ua

GALDENT
PUBLISHING HOUSE

36, Pasichna St.,
79038, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 712022, 712272
e-mail: galdent@mail.lviv.ua
www.galdent.com.ua



134 135

43

EXHIBITORS

43

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Manufacture and repair of dental equipment.
Wholesale and retail of medical goods.

ГАЛЕС

вул. Вавілових, 17,
м. Київ, 04060, Україна
Тел./Факс: (044) 2493895, 2493845
e-mail: gales@citiustele.com,
           gales-dent@yandex.ru

Адреса для листування:
Україна, 03037, м. Київ
вул. М.Кривоноса, 2 Г, оф. 7

Профілюючі види діяльності:
- виробництво та ремонт стоматологічного 

обладнання;
- гуртова та роздрібна торгівля товарами медичного 

призначення (в т.ч. стоматологічними).

GALES

17, Vavilovyh St.,
04060, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2493895, 2493845
e-mail: gales@citiustele.com,
           gales-dent@yandex.ru

For correspondence:
Of. 7, 2g, M. Kryvonosa St.,
03037, Kyiv, Ukraine
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Manufacture and sale of dental equipment.
Manufacture of dental units «Gallant», compressors 

«TORNADO» of complementary parts of DURR 
DENTAL (Germany) production, manufacture of suction 
aggregates and suction systems of complementary parts 
of DURR DENTAL (Germany) production.

Sale of dental chairs TECNODENT (Italy), 
compressors, suction systems, devices «VECTOR», 
intraoral chambers, radiovisiographs DURR DENTAL 
(Germany), compressors EKOM (Slovakia), compressors 
FINI (Italy), handpieces and micromotors «Bien Air» 
(Switzerland).

ГАЛІТ

вул. За Рудкою, 33,
м. Тернопіль, 46003, Україна
Тел.: (0352) 433807
Факс: (0352) 430403
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua

Виробництво та продаж стоматологічного 
обладнання. 

Виробництво: стоматологічних установок 
«Галлант», компресорів «ТОРНАДО» з комплектуючих 
DURR DENTAL (Німеччина), відсмоктуючих агрегатів 
і систем з комплектуючих DURR DENTAL.

Продаж: стоматологічних крісел TECNODENT 
(Італія), компресорів, відсмоктуючих систем, апаратів 
Vector, інтраоральних камер, радіовізіографів 
DÜR DENTAL (Німеччина), компресорів ЕКОМ 
(Словаччина), компресорів FINI (Італія), наконечників 
та мікро моторів «Bien Air» (Швейцарія).

GALIT

33, Za Rudkoyu St.,
46003, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 433807
Fax: +380 352 430403
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua
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We propose license products of our own production 
(German raw materials and technology from company 
«Dr.Schumacher, GmbH»):

Desinfection solutions TM «Dr.Schumacher»:
- surface disinfection: Descosal, Cleanisept, 

Biguanid Flache;
- instruments disinfection, cleaning and sterilization: 

Descoton forte/ Perfektan Endo;
- disinfection of dental burs, discs & drills: Desco 

Bohrerbad;
- quick disinfection of handpeaces, dental chairs and 

others small surfaces: Descosept AF;
- skin & hands washing and desinfection: Descosoft, 

Septoderm.
Universal disinfectant «Sanosil Super 25»

(«Sanosil Ltd., Switzerland)
- surface disinfection
- water disinfection;- skin & hands disinfection.
Cleaning-Products «Medic Plus» for cleaning 

procedures of dental clinics:
- bathrooms – Sanitar Cleaner, WC Clean Gel;
- surfaces of medical devices – Universal Cleaner;
- all surfaces of dental clinic – Power Cleaner;
- all surfaces of dental clinic wich were treated with 

QAS, guanidines or alkylamines – Spezial Cleaner;
- glass surfaces – Glas Cleaner.

ДЕЗОМАРК
ФАБРИКА З ВИРОБНИЦТВА
ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ТА МИЮЧИХ
ЗАСОБІВ (М.НОВОЯВОРІВСЬК,
СЕЗ «ЯВОРІВ»)

ву .Ак. Лазаренка 6Б, 2 пов., кім. 13-16,
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (032) 2247188
Факс: (032) 2247194
e-mail: offi ce@desomark.com
www.desomark.com

Повний спектр дезінфектантів та мийних засобів для 
лікувально-профілактичного закладу будь-якого профілю, 
стоиматолгічних і косметичних кабінетів, СПА-центрів, 
спортивно-оздоровчих закладів тощо.

Дезінфекційні та антисептичні розчини ТМ «Др.
Шумахер»( виробник – «ДезоМарк», сировина та технологія -
«Dr.Schumacher GmbH»):

- дезінфекція поверхонь: рідкі концентрати Дескозал (ЧАС + 
альдегіди), Клінісепт (ЧАС), Бігуанід Фляхе (ЧАС + гуанідини);

- дезінфекція, ПСО та стерилізація інструментарію включно 
з ендоскопами: Дескотон Форте (альдегідний), Перфектан Ендо 
(безальдегідний, ЧАС + гуанідини);

- швидка дезінфекція стоматологічних борів, дисків та фрез: 
Деско Борербад;

- швидка (за 5 хв.) дезінфекція невеликих об’єктів 
(наконечники, крісла та інш.): Дескосепт АФ;

- миття та антисептична обробка рук: Дескософт, Септодерм.
Дезінфекційний універсальний засіб на основі перекису 

водню та срібла «Саносіл Супер 25» (концентрат - виробник 
«Sanosil Ltd., Швейцарія, 2-10%-ні готові до використання 
розчини – виробник «ДезоМарк»):

- дезінфекція трубопроводів, в т.ч. стоматологічних 
установок;

- дезінфекція поверхонь;
- дезінфекція води;
- антисептична обробка рук (гігієнічна дезінфекція) та 

слизових.
Концентровані рідкі мийні засоби «Медик Плюс»

ТМ «Др.Гайда» для прибирання стоматкабінетів та клінік» 
(виробник – «ДезоМарк»): 

- санітарні кабіни - Санітарний очищувач, Гель для чистки 
туалету;

- поверхні медичного обладнання - Універсальний очищувач;
- поверхні приміщень кабінету - Потужний очищувач;
- всі поверхні, які періодично дезінфікують засобами, що 

містять четвертинні амонійні сполуки, гуанідини, алкіламіни 
тощо - Спеціальний очищувач;

- скляні прилавки, вітрини, вікна тощо - Очищувач скла.

DESOMARK
DESINFECTION AND WASHING 
SOLUTIONS FACTORY (NOVOYAVO-
RIVS’K, SEA «YAVORIV»).

Room 13-16, 2nd fl oor, 6B, Ac. Lazarenko St.,
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2247188
Fax: +380 32 2247194
e-mail: offi ce@desomark.com
www.desomark.com
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Basic directions of activity:
are direct deliveries and wholesale are retails:
HEINE Optotechnik, Germany are Binocular magnifying 

glasses, on the forehead and diagnostic lights is guarantee 5 
years!;

Vision Engineering, England is the Stereoscopic projections 
microscopes for the dental technicians of series of MANTIS and 
tables magnifying glasses of Lentis;

3D Medisys and Alltion is the Stomatological and surgical 
microscopes;

SANDMAN- Dental, Denmark are prefi xes for mikro-abrasive 
preparing of teeth of Sandman Futura;

CMS Dental, Denmark –Light cure unit of New generation of 
FlashMax, Low light lasers

ACURATA, Germany is the Diamond and hard-alloy coniferous 
forests of class of Hi-End;

MGK-Dental, Germany are the Professional notebooks for 
mixing, organayzers for radiographs;

GO-Dent, Germany are the Demonstration models 7/100 (7 
models - 100 clinical situations);

HAHNENKRATT, Germany are Mirrors stomatological ALL 
SIZES (from microsurgery to photographic, including with RHODIUM 
coverage, matrices and holder from matrix, hydrocarboxylic and 
fl owed-fi bre shtifty ultraoral chambers metal-enclosed module type 
of class TOP Quality;

Dr. Walser is unique system of matrices for the ideal isolation 
of ANY tooth in the fl ow of 3th seconds.

Active Ware, Brazil are Ètraoral’nye video cameras of class of 
Econom metal-enclosed with the ideal image transfer;

Products for toothtechnical laboratories: ACURATA, Germany is 
the Diamond and hard-alloy milling cutters and disks of class of Hi-
End; Dent-E-Con, Germany of silicon for duplication of models with 
different hardness (Shore 22, 90, 95), abrasives facilities for sand-
blasts machines, brushes for ceramics and pr.; MORSA, Germany 
is the eldest factory in Europe on production of stomatological 
beeswaxes; Dent-metal Helmut Atzmuller, Germany are metals for 
byugel and ceramic casting.

Delivery, editing, guarantee and post guarantee maintenance 
of stomatological equipment: ANTHOS, Italy is stomatological 
options of class of Premium; CHIRANA, Slovakia is stomatological 
options of class of Standart; GNATUS, Brasilia- stomatological 
options of class of Econom; VILLA, Italy, GNATUS, Brazil is x-ray 
photographies options.

ДЕНТ ЛЕНД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пр. Леніна, 95,
м. Запоріжжя, 69095, Україна
Тел./Факс: (061) 2893388, 2893389
e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

Основні напрями діяльності:
- Прямі постачання і гуртово-роздрібні продажі:
HEINE Optotechnik, Німеччина - Бінокулярні лупи, налобні 

та діагностичні освітлювачі - гарантія 5 років!
Vision Engineering, Англія - Стереоскопічні проекційні 

мікроскопи для зубних техніків серії MANTIS і настільні лупи 
Lentis;

3D Medisys і Alltion - Стоматологічні і хірургічні мікроскопи;
SANDMAN - Dental, Данія - приставки для мікро-абразивної 

препаровки зубів серії Sandman Futura;
CMS Dental, Данія – фотополімеризатори нової генерації 

FlashMax, лазери «м’якої дії» 
ACURATA, Німеччина - Алмазні і твердосплавні бори класу 

Hi-End;
MGK-Dental, Німеччина - Професійні блокноти для 

змішування, органайзери для рентгенівських знімків;
GO-Dent, Німеччина - Демонстраційні моделі 7/100 (7 

моделей - 100 клінічних ситуацій);
HAHNENKRATT, Німеччина - Дзеркала стоматологічні ВСІХ 

РОЗМІРІВ (від мікрохірургічних до фотографічних, зокрема з 
РОДІЄВИМ покриттям, матриці і матрицетримачі, карбонові 
і скловолоконні штифти, інтраоральні камери в металевому 
корпусі модульного типу класу TOP Quality;

Dr. Walser - унікальна система матриць для ідеальної 
ізоляції БУДЬ-ЯКОГО зуба в перебігу 3-х секунд.

Active Ware, Бразилія - Інтраоральні відеокамери класу 
Econom в металевому корпусі з ідеальною передачею 
зображення.

Продукція для зуботехнічних лабораторій: ACURATA, 
Німеччина - Алмазні і твердосплавні фрези і диски класу 
Hi-End; Dent-E-Con, Німеччина - силікони для дублювання 
моделей з різною твердістю (Shore 22, 90, 95), абразивні 
засоби для піскоструминних апаратів, кисті для кераміки і пр.; 
MORSA, Німеччина - старий завод в Європі по виробництву 
стоматологічного воску; Dent-metall Helmut Atzmuller, Німеччина 
- метали для бюгельного і керамічного литва. 

Постачання, монтаж, гарантійне і післягарантійне 
обслуговування стоматологічного устаткування: ANTHOS, 
Італія - стоматологічні установки класу Premium; CHIRANA, 
Словаччина - стоматологічні установки класу Standart; GNATUS, 
Бразилія стоматологічні установки класу Econom; VILLA, Італія, 
GNATUS, Бразилія - рентгенівські установки.

DENT LAND
PRIVATE ENTERPRISE

95, Lenina Ave.,
69095, Zaporizhzha, Ukraine
Phone/Fax: +380 61 2893388, 2893389
e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua
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Wholesale and retail trade of products of such 
companies: «HERAEUS KULZER GmbH & Co.KG» 
(Germany); J.MORITA (Japan); EDENTA AG (Switzerland); 
NTI-Kahla GmbH (Germany); EMS (Switzerland); ROKO 
dental equipment (Poland); Chiromega s.r.o. (Slovakia); 
SCHOTTLANDER (England).

Retail trade of dental expense-materials and tools of 
leading companies:

- GC; SEPTODONT; W&H Dentalwerk Burmoos 
Gmbh; AGFA; NSK;

- EDENTA; VDW Gmbh Beutelrock; ANTOGYR; 
- H. NORDIN DENTAL; BAUSСH; ULTRADENT;
- RENFERT; SILFRADENT; BREDENT; SCHULER 

DENTAL.

ДЕНТАЛ ДЕПО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шашкевича, 3,
м. Тернопіль, 46002, Україна
Тел.: (0352) 434074,
Тел./Факс: (0352) 434075
e-mail: dentaldepo@utel.net.ua

Гуртова та роздрібна торгівля продукцією фірм 
«HERAEUS KULZER GmbH & Co.KG» (Німеччина), 
J.MORITA (Японія); EMS (Швейцарія); NTI (Німеччина); 
EDENTA AG (Швейцарія). 

Ексклюзивний представник фірми «ROKO dental 
equipment» (Польща).

Е к с к л ю з и в н и й  п р е д с т а в н и к  ф і р м и 
«SCHOTTLANDER» (Великобританія).

Офіційний представник фірми «CHIROMEGA 
s.r.o» (Словаччина).

Роздрібна торгівля стоматологічними матеріалами, 
розхідниками та інструментарієм провідних фірм-
виробників:

- GC; SEPTODONT; 3M-ESPE; W&H Dentalwerk 
Burmoos Gmbh; AGFA; NSK;

- VOCO, Kerr-Hawe, VDW Gmbh Beutelrock; 
ANTOGYR;

- H. NORDIN DENTAL; BAUSСH; ULTRADENT;
- RENFERT; SILFRADENT; BREDENT; SCHULER 

DENTAL.
Комплексне забезпечення обладнанням та 

матеріалами стоматологічних клінік, зуботехнічних 
лабораторій і ливарних майстерень. Консультаційно-
юридичні  послуги,  кредитні  лін і ї ,  сервісне 
обслуговування. Організація та підтримка навчальних 
програм.

Повний супровід вашого стоматологічного 
бізнесу.

DENTAL DEPO LTD.

3, Shashkevych St.,
46002, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 434074, 
Phone/Fax: +380 352 434075
e-mail: dentaldepo@utel.net.ua
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Shop of dental materials and equipment DENTAL 
EXPRESS.

Wholesale and retail of dental materials.
DENTAL EXPRESS – always in time!

ДЕНТАЛ ЕКСПРЕС
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Глибока, 6,
м. Львів, 79013, Україна
Тел./Факс: (032) 2388243, 2389263
e-mail: offi ce@dentalexpress.com.ua
www.dentalexpress.com.ua

Політика компанії – постійне вдосконалення, 
чітка робота кваліфікованих спеціалістів, які готові 
відповісти на будь-яку пропозицію замовника, 
дослідити та знайти вірне рішення, запропнувати 
гнучкі системи співробітництва.

А також: широкий спектр стоматологічного 
обладнання, інструментарію, матеріалів та 
дезінфікуючих засобів провідних фірм світу для 
комплексного забезпечення клінік та приватних 
кабінетів.

Дентал Експрес - завжди вчасно!

DENTAL EXPRESS
PRIVATE ENTERPRISE

6, Glyboka St.,
79013, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2388243, 2389263
e-mail: offi ce@dentalexpress.com.ua
www.dentalexpress.com.ua
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Repair, service installation of the dental equipment.

ДЕНТАЛ СЕРВІС САЛОН

вул. Стрийська, 48-б
(територія з-ду Львівприлад),
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2419650
e-mail: offi ce@dental-service.com.ua
www.dental-service.com.ua

Гарантійне та післягарантійне обслуговування 
обладнання інженерами сервіс-центру.

Ексклюзивний та авторизований представник 
компаній: MIDI (стоматологічні установки), Anthos 
(стоматологічні установки), Gnatus (стоматологічні 
установки, рентген апарати), Chirana (стоматологічні 
установки, обладнання), Visiodent (радіовізіографи), 
Villa (панорамні рентгени), Apoza (обладнання) 
IvoclarVivadent (зуботехнічні та лікарські матеріали), 
DCI (комплектуючі до стоматологічного обладнання) 
та ін.

DENTAL SERVICE SALON

48-b, Stryis’ka St.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2419650
e-mail: offi ce@dental-service.com.ua
www.dental-service.com.ua
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New and used dental equipment of leading western 
companies, including casting equipment and devices-
sale and delivery, installation and service. Materials 
and equipment for dental clinics produced by German 
companies S&S Scheftner, Wassermann, ZL-Microdent, 
Al-Dente, OMNIDENT, Renfert, Schick.

ZL-Duraplan implants, ZL-Microdent locks and 
attachments:

- sale and delivery. Organization of training courses 
on dental implantation.

- «Dentalit plus» produces whole metal-free 
aluminium and zirconium bridge frameworks based on 
the WOL-ceram technology. The Company is an offіcіal 
representative of WOL-dent GmbH іn Ukraine.

NEW!
Now we offer the Ukrainian market highest quality 

tooth brushes, pastes and other oral care products 
made by Edel-White, a Swiss-based specialised dental 
care company.

ДЕНТАЛІТ ПЛЮС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Академіка Щусєва, 12А,
м. Київ, 04060, Україна
Тел.: (044) 4409695, 5026848
Тел./Факс: (044) 4408753
e-mail: dentalit@fm.com.ua
www.dentalit.lviv.ua

Продаж, поставка, підключення і сервіс нового та 
вживаного обладнання відомих західних фірм для 
зубопротезних лабораторій, в тому числі обладнання 
для стоматологічного литва. Матеріали та обладнання 
німецьких фірм 

S&S Scheftner, Wassermann, ZL-Microdent, Al-
Dente, OMNIDENT, Renfert.

Продаж імплантатів системи «ZL-Duraplan», 
замкових кріплень та атачменів фірми «ZL-
Microdent». Організація навчальних курсів для лікарів 
імплантологів та зубних техніків.

«Денталіт плюс» виготовляє цільні безметалеві 
каркаси з оксиду алюмінія по технології «WOL-ceram» 
та представляє фірму «WOL-dent» в Україні.

НОВИНКА!
Представляємо на ринку України зубні щітки, 

пасти та засоби гігієни швейцарської фірми Edel-
White.

DENTALIT PLUS LTD.

12A, Academician Schusiev St.,
04060, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4409695, 5026848
Phone/Fax: +380 44 4408753
e-mail: dentalit@fm.com.ua
www.dentalit.lviv.ua
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The new specialized edition of Ukrainian Dental 
Association for the practicing doctors and techniques.

The journal shows the tendencies of development 
domestic and foreign dentistry, gives the concrete 
practical recommendations for clinical aspects and on 
conducting successful business in dentistry.

Edition of journal works in close communication 
with practicing doctors which defi ne the basic themes 
of publications and are our co-authors.

ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

вул. Гоголівська, 47,
м. Київ, 04053, Україна

Сучасне спеціалізоване видання Асоціації 
стоматологів України, розраховане на практикуючих 
лікарів і зубних техніків.

Журнал висвітлює тенденції розвитку вітчизняної 
і закордонної стоматології, дає конкретні практичні 
рекомендації, як по клінічних аспектах, так і з питань 
ведення успішного бізнесу в стоматології.

Редакція журналу працює в тісному зв’язку з 
практикуючими лікарями, що визначають основні 
теми публікацій і є нашими співавторами.

DENTAL TECHNOLOGIES

47, Gogolivska St.,
04053, Kyiv, Ukraine
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Wholesale trade of dental materials, instruments. An 
exclusive representative of «VladMiVa» (Russia), Major 
Prodotti Dentari S.p.A. (Italy) in Ukraine.

We offer production of: «Medpolimer», «Kmiz», 
«Mmiz», «Stoma», «Spofa dental», etc.

ДЕНТАЛЮКС
ПРИВАТНА ФІРМА

Пр. Л. Свободи, 34, к. 148,
м. Харків, 61204, Україна
Тел./Факс: (057) 3377440, 7732510,
  7732511
e-mail: Dentaluxtrade@ukr.net
www www.dentalux.org.ua

Крамниця: вул. Бакуліна 3-А
Тел.моб.: (057) 7024118, 7575167
Туристична агенція: (057) 7575168
Сувенірна продукція: (050) 3033260

Головні напрямки діяльності:  реалізація 
стоматматеріалів, інструментарію та обладнання.

Приватна фірма «Денталюкс» є офіційним 
представником ЗАТ «Владміва» (м. Бєлгород, Росія), 
«Major Prodotti Dentari S.p.A.» (Moncalieri (TO), Італія), 
ВО «Завод ім. Малишева» (м. Харків). Офіційний 
дистриб’ютор компанії «Естейд-Сервісгруп» - 
скловолоконні ендоканальні рентгенконтрасні 
світлопронікаючі штифти DC light post найвищої 
якості. Здійснює оптовий продаж продукції фірм: ВАТ 
«Медполімер» (м. Санкт-Петербург), Казанський МІЗ 
(м. Казань), ВАТ «Можайський МІЗ» (м. Можайск), АТ 
«Стома» (м. Харків), Лабораторія «Стома-технологія» 
(м. Харків), «Спофа-Дентал» (Чехія) та інших заводів-
виробників.

На базі фірмової крамниці «Асистент» розвивається 
роздрібна торгівля та туризм (туристична агенція 
«Sun Sea тур»). Новий цікавий напрямок – продаж 
медичної сувенірної продукції.

На підприємстві існує гнучка система цін та 
оптових знижок. Для постійних клієнтів можлива 
відстрочка платежів.

DENTALUX
PRIVATE FIRM

of. 148, 34, L. Svobody Ave.,
61204, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 3377440, 7732510,
              7732511
e-mail: dentaluxtrade@ukr.net
www www.dentalux.org.ua

DENTAL DEPOT
Phone/Fax: +380 57 7024118, 7575167
E-mail dentaluxtrade@ukr.net
www www.dentalux.org.ua
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Wholesale and retail trade in dental and medical 
equipment, tools and source materials: 

- dental equipments of «Chirana»;
- dental materials of «Septodont», «Spofa», «Edenta», 

«Maillefer», «GS», «Hereus Kulzer», «Kerr»;
- seam materials of «Ethicon»;
- medical equipments «Сhirana», «Balton», 

«A&D».

ДЕНТАС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Кльоновича, 3/3,
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032) 2751035
Тел./Факс: (032) 2431035
e-mail: dentas@mail.lviv.ua

ПП «Дентас» здійснює гуртову та роздрібну 
торгівлю стоматологічним та медичним обладнанням 
та інструментами, розхідними матеріалами, 
зокрема:

- стоматологічним обладнанням «Chirana»;
- стоматологічними матеріалами «Septodont», 

«Spofa», «Edenta», «Maillefer», «GS», «Hereus Kulzer», 
«Kerr»;

- шовними матеріалами «Ethicon»;
- медичним обладнанням «Сhirana», «Balton», 

«A&D».

DENTAS
PRIVATE ENTERPRISE

3/3, Klyonovycha St.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2751035
Phone/Fax: +380 32 2431035
e-mail: dentas@mail.lviv.ua
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DENTEK is the exclusive representative of company 
«MIS» (Israel) – the system of dental implants.

In Ukraine DENTEK is also represents:
«Romidan» – the diamond burs – Swiss exactness, 

real diamond.
«Ikadent» – the titanium endochannel anchor pins.
«Light Post» – DS light posts.
Poliglikolid and polyamide suture material.

ДЕНТЕК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сім’ї Сосніних, 11,
м. Київ, 03680, Україна
Тел./Факс: (044) 4021037, 5024154
e-mail: dentek@ukr.net
www.mis-implants.com

ТОВ «Дентек» є ексклюзивним дистриб’ютором 
компанії «MIS» (Ізраїль) – система дентальних 
імплантатів.

Також ексклюзивно представляє в Україні:
«Romidan» Алмазні бори –швейцарська точність, 

натуральний алмаз.
«Ікадент» титанові ендоканальні та анкерні 

штифти.
Дистриб’ютор: «Light Post» рентгеноконтрастні 

скловолоконні штифти.
Полігліколідний та поліамідний шовний 

матеріал.

DENTEK LTD.

11, Simyi Sosninyh St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4021037, 5024154
e-mail: dentek@ukr.net
www.mis-implants.com
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DIPLANT is an offi cial representative of «Polistom» 
company-materials for fi lling born chambers after diffi cult 
tooth removing, therapeutical and surgical treatment of 
parodentium. Restorable membranes for parodontology 
and surgery.

Sale of products, produced by dental fi rms:
- «LIKo-STOM»
- «Vitaform»
- «Repromed».

ДІПЛАНТ

вул. Академіка Корольова, 69, кв. 21,
м. Одеса, 65089, Україна
Тел.: (048) 7467036,
 (067) 7532820,
 (067) 4845051

Діплант - офіційний представник ЗАТ «Полістом» 
– гідроксіапатитомісткі матеріали для заповнення 
різних кісткових порожнин, після складного видалення 
зубів, терапевтичного й хірургічного лікування 
пародонтиту.

Різорбуючі мембрани для пародонтології.
А також дилер таких фірм, як:
- «Л Ко-Стом»
- «Вітаформ»
- «Репромед».

DIPLANT

apt 21, 68 Academician Korolyov St.,
65089, Odesa, Ukraine
Phone: +380 48 7467036,
 +380 67 7532820,
 +380 67 4845051
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DLV-Project is an exclusive representative of the 
companies:

TURKOM-CERA SDN.BHD. (Malaysia) - framework 
production system for metal-free prosthesis based 
on aluminium oxide. Minimum equipment: there»s no 
need to buy any specifi c equipment. Comprehensive 
facilities, maintainability, zero shrinkage of the material, 
high rapidity of producing, self-suffi ciency production, 
ideal suiting, excellent aesthetic and naturalness, bio-
inertness, nonallergic, non-toxic.

Rus-Atlant (Russia) Drills «MonAlit» – amazing 
long-standing and easy in usage diamond drills. Unique 
technology of producing allows getting: maximum 
distribution of diamond particles, high power of particles 
keeping, edge fi rmness and correspondingly – a high 
quality, processing speed and minimal heating. «MonAlit» 
is a maximum ratio of price and quality, universality, wide 
assortment.

T-Helper (Russia) Information Search Multimedia 
Complex (ISMC) «Clear Stomatology» is an effective 
tool of dialogue of the doctor-dentist with the patient for 
achievement of the maximal understanding of essence of 
offered treatment with a view of reception of the informed 
consent. Use of a Multimedia Complex represents a 
plenty of advantages both to heads of clinics and for 
practising doctors-dentists.

There are different master-classes carried out on the 
DLV-Proekt base.

We invite you to cooperation!

ДЛВ-ПРОЕКТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пр-т Московський 94, оф. 106,
м. Харків, 61005, Україна
Тел.: (057) 7546657,
 (067) 5454535
Тел./Факс: (057) 7525215

«ДЛВ-Проект» - ексклюзивний представник 
компаній:

TURKOM-CERA SDN.BHD. (Малайзія) - системи 
для виготовлення каркасів для безметалевого 
протезування на основі оксиду алюмінію. Мінімальне 
устаткування: Немає необхідності купувати будь-
яке спеціальне устаткування. Великі можливості, 
ремонтопригодність, нульова усадка матеріалу, 
швидкість виготовлення, автономність виробництва, 
ідеальне припасування, чудова естетика та 
природність, біоінертність,

неалергійність, нетоксичність.
РУС-Атлант (Россия) Буры «МонАлиТ» - алмазні 

бури з неймовірною довговічністю і легкістю у роботі. 
Унікальна технологія виробництва дозволяє отримати: 
максимальну концентрацію алмазних зерен, високу 
міцність утримання зерен, крайкостійкість - а тому 
і високу якість, швидкість обробки та мінімальний 
нагрів. «МонАлиТ» - це максимальне співвідношення 
Якість/Ціна, універсальність, широкий асортимент.

Т-Хелпер (Россия) Інформаційний Пошуковий 
М ул ьт и м ед і й н и й  К о м п л е к с  « П О Н Я Т Н А Я 
СТОМАТОЛОГИЯ»: Ефективний інструмент 
спілкування лікаря-стоматолога з пацієнтом для 
досягнення максимального розуміння сутності 
запропонованого лікування для отримання 
інформованої згоди.

Використання комплексу надає велику кількість 
переваг як для керівників клінік, так і для практикуючих 
стоматологів.

На базі ДЛВ-Проект проводяться різноманітні 
майстер-класи.

Запрошуємо Вас до співпраці!

DLV-PROEKT
PRIVATE ENTERPRISE

Off. 106, 94, Moskows’kyi Ave,
61005, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7546657,
 +380 67 5454535
Phone/Fax: +380 57 7525215
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Вбудована щомісяця автоматично обновлювана 
база даних Каталогу.

ІМПОРТЕРИ ТА ЕКСПОРТЕРИ УКРАЇНИ:
- контактні дані більше 14 500 найбільших 

підприємств України, зайнятих ЗЕД;
- імпортовані й експортовані товари; 
- інформація про вироблені товари; 
- обсяги зовнішньої торгівлі;
- фінансові показники по ВАТ; 
- членство в ТПП, наявність сертифіката ІSO 

9000;
- архівні дані Каталогів з 1999 року.
Можливість вносити свої контакти й доповнювати 

інформацію про контакти з бази Каталогу.
Можливість вносити в особисту картку контакту 

будь-яку докладну інформацію з поточної роботи з 
підприємством, планів на майбутнє. 

Швидкий пошук підприємства за будь-якими 
криеріями.

Швидке формування клієнтських баз по будь-яких 
обраних критеріях.

Логічні  операції  із  групами підприємств 
(вирахування, об’єднання та ін.).

Побудова рейтингу підприємств по будь-якій 
товарній групі. 

Електронна й поштова розсилка.
Експорт даних в Excel.

ІМПОРТЕРИ ТА ЕКСПОРТЕРИ 
УКРАЇНИ, ПРОЕКТ
ВЕСЬ СПЕКТР ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПО ЗЕД УКРАЇНИ
КОМПАНІЯ
«ЕКОНОМЕДІА»
вул. Воровського, 22,
м. Київ, Україна, 01601
Тел./факс: (044) 4868972, 4868845,
Тел.: (044) 3901691
 Відділ реклами
е-mail: exim@dzi.mfert.gov.ua
www.eximbase.com 

IMPORTERS AND EXPORTERS 
OF UKRAINE
WHOLE SPECTRUM OF BUSINESS 
INFORMATION ON FOREIGN
ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE
ECONOMEDIA LTD.

22, Vorovskogo Str.,
Kyiv, 01601, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4868972, 4868845,
Phone: +380 44 3901691,
е-mail: exim@dzi.mfert.gov.ua
www.eximbase.com

IMPORTERS AND EXPORTERS OF UKRAINE:
Embedded database of the IMPORTERS AND 

EXPORTERS OF UKRAINE Directory with automatic 
monthly updates:

- contacts of more than 14, 500 largest enterprises of 
Ukraine involved in foreign economic activities;

- imported and exported goods;
- information about commodities produced;
- foreign trade volumes;
-  f inancial  indicators for open joint-stock 

companies;
- membership in the CCI, availability of ISO 9000 

certifi cate;
Directory archive data since 1999.
Option to plan your work with enterprises.
Option to add details on current relations with the 

company and future plans to the enterprise contact 
card.

Fast search of enterprise by any criteria.
Logical operations with groups of enterprise (subtract, 

group, etc).
Companies’ rating for any commodity group.
Electronic and direct mail options;
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Company InSpe which has been working 10 years on 
Ukrainian market is a Ukrainian dealer of the most well 
known brands in the dentistry. Through the network of our 
sales coordinators we provide our clients in Ukraine with 
all necessary range of items of such companies as KaVo, 
Hu-Friedy, Straumann, Komet, Vita, Ivoclar-Vivadent, 3M 
Espe, Kettenbach, Yeti, Argen, Melag.

We are also providing the following services:
- consulting on dentistry business management
- professional design of clinics and laboratories
- crediting of the projects
- servicing
- organisation of educational process.
The world of brands is for your success!

ІнСпЕ

вул. Бр. Міхновських, 42,
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (032) 2403705
Факс: (032) 2948399
e-mail: info@inspe.com.ua
www.inspe.com.ua

Компанія ІнСпе, яка десять років працює на ринку 
України – український дилер найвідоміших брендів 
у стоматології. Через мережу наших торгівельних 
представників ми забезпечуємо клієнтів в Україні усім 
необхідним асортиментом продукції компаній KaVo, 
Hu-Friedy, Straumann, Komet, Vita, Ivoclar-Vivadent, 
3M Espe, Kettenbach, Yeti, Argen, Melag. 

А також надаємо такі послуги:
- консультаційна діяльність з менеджменту 

стоматологічного бізнесу
- професійне проектування клінік та лабораторій
- кредитування проектів
- сервісне обслуговування
- організація навчального процесу.
Світ брендів для Вашого успіху!

InSpE

42, Br. Mikhnovskykh St.,
79018, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2403705
Fax: +380 32 2948399
e-mail: info@inspe.com.ua
www.inspe.com.ua
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Supply of dental and orthodontics products. Retail 
and wholesale.

Dealer of Antogyr, Bausch, Medesy, Diaswiss, 
Dencare, Produite Dentaires, Polydentia, Microtecnor, 
Leone, Nipro, Nordiska, Microbrush, Kenda, Meta, 
Nordin, VDW, Magic, TP Orthodontics, Dreve, Ortho-
Star.

ІНТЕРДЕНТ ЛТД

Дилерський відділ:
вул.Індустріальна, 26/28,
Kиїв, 03058, Україна
Тел.: (044) 2391249
Факс: (044) 4432600

Виставка-продаж:
вул. Індустріальна 26/28
Стоматологічна поліклініка, 1-й поверх
Україна, 03058, Київ
Тел/факс: (044) 4531346, 4530596, 
  2036777
вул. Вербицького, З-Б,

Стоматологічна поліклініка №9,
1-й поверх, Україна, 02091, Київ,
Тел.: (044) 5640734, 5625973

вул. Шота Руставелі, 4-Б 
Україна, 01023, Київ
Тел./факс: (044) 2353817, 2356929
e-mail: offi ce@interdent.com.ua
www.interdent.com.ua,
www.orthodont.com.ua

Широкий спектр витратних матер іал ів , 
інструментарію, ортодонтичної продукції. Найкращий 
вибір, найкращі ціни, найкращі умови для співпраці.

Представник в Україні фірм:
Antogyr (Франція) - штифти Euro-Post, ендо-

наконечники, коронкозбивачі ATD; Bausch (Німеччина) 
- засоби контролю артикуляції; Medesy (Італія) 
- ручний інструмент; Diaswiss (Швейцарія) - бори 
алмазні та твердосплавні; Dencare (Англія) - 
склоіномери; Produite Dentaires (Швейцарія) - 
матеріали для ендодонтії; Polydentia (Швейцарія) 
- Fiber Splint, аксесуари для пломбування; Microtecnor 
(Італія)- амортизовані аттачмени, фрезери; Leone 
(Італія) - ортодонтична продукція; Nipro (Японія) 
- голки для анестезії; Nordiska (Швеція) - Каласепт; 
Microbrush (США) - аплікатори; Kenda (Ліхтенштейн) 
- полірувальні головки; Meta (Корея) - гутаперчиві 
штифти; Nordin (Швейцарія) -внутрішньоканальні 
штифти, склопластикові штифти; VDW (Німеччина) 
- ендодонтичний інструмент, апекслокатори, 
ендомотори; Magic (Німеччина) - зліпочні маси; ТР 
Orthodontics (США) - ортодонтична продукція, Dreve 
(Німеччина) – термовакуумні апараті та сілікони. 
Ortho-Star (США) – ортодонтична продукція.

INTERDENT LTD.

26/28 Industrialna St.,
03058, Kyiv, Ukraine 
Phone/fax: +380 44 4531346, 4530596,
          2036777

3-b,Verbitskogo St.,
02091, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 2353817, 5640734 
Fax: +380 44 4432600

4-B, Shota-Rustaveli St.,
01023 Kyiv, Ukraine
Phone/fax: +380 44 2353817, 2356929
e-mail: offi ce@interdent.com.ua  
www.interdent.com.ua,
www.orthodont.com.ua
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KASKAD-DENT LTD.:
- unique in Ukraine dental supermarket;
- offi cial representative of the following companies: 

Chirana-Dental, Ekom (Slovak Republic), Bien-Air, 
EDENTA (Switzerland), Fimet OY, SOREDEX (Finland), 
MEDIN (Czech Republic), TETENAL (Germany), Dental 
Film (Italy), A-Dec (USA), VISION (Liechtenstein), 
Jovident (The Netherlands), Intermedapatit (Russia)

- mounting, maintenance and repair of dental 
equipment and instruments;

- the authorized service centre on repair of Bien Air 
instruments;

- production of medical clothes.

КАСКАД-ДЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Ірпінська, 78-А,
м. Київ, 03179, Україна
Тел./Факс: (044) 5011702, 5011706
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua

ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» це:
- єдиний в Україні стоматологічний супермаркет;
- офіційний представник та імпортер продукції 

фірм «Chirana-Dental «, «Ekom» (Словаччина), 
«Bien Air», «EDENTA» (Швейцарія), «Fimet OY», 
«SOREDEX» (Фінляндія),  «MEDIN» (Чехія), 
«TETENAL» (Німеччина), «Dental Film» (Італія), «A-
Dec» (США), «VISION» (Ліхтенштейн), «Jovident» 
(Нідерланди), «Інтермедапатит» (Росія);

- монтаж, сервісне обслуговування та ремонт 
стоматологічного обладнання та інструментів;

- авторизований сервісний центр по ремонту 
інструментів «Bien Air»;

- виробництво медичного одягу.

KASKAD-DENT LTD.

78 - A, Irpinska St.,
03179, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5011702, 5011706
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua
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«KEMED» – is the exclusive distributor of the company 
«DENTSPLY Friadent» (Germany). DENTSPLY Friadent 
stands for technologically innovative and high-quality 
dental implant systems. Over the past few years company 
became one of the largest suppliers of implant solutions 
in the world with the development of ANKYLOS®, XiVE®, 
FRIALIT® and IMZ®-TwinPlus implants.

КЕМЕД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Різницька, 6, офіс 1,
м. Київ, 01011, Україна
Тел.: (063) 2228220,
Факс: (044) 4905170
e-mail: kemed@ukr.net

ПП «КЕМЕД» є ексклюзивним дистриб’ютором 
компанії «DENTSPLY Friadent» (Німеччина). DENTSPLY 
Friadent впроваджує технологічно інноваційні та 
високоякісні системи зубних імплантатів. За минулі 
роки, з розвитком систем імплантів ANKYLOS®, XiVE®, 
FRIALIT® і IMZ®- TwinPlus, компанія стала однією з 
найбільших постачальників імплантаційних систем 
в світі.

KEMED
PRIVATE ENTERPRISE

Off 1, 6 Riznyts’ka St.,
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 63 2228220,
Fax: +380 44 4905170
e-mail: kemed@ukr.net
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The software product «Klinika 2004» provides 
support of all management processes in a dental clinic, 
which begins with patients records, medical documents, 
patients dispensary - up to fi nancial as well as goods 
and tools accounting. 

Despite of its simplicity, the «Klinika 2004» allows to 
get not only fast and convenient access to any available 
information, but also to make the complex and selective 
statistical analysis.

КЛІНІКА 2004

пров. Шевченко, 4, оф. 63,
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: (050) 4515018,
 (056) 7448451
e-mail: sv@klinika.in.ua
www.klinika.in.ua

Комп’ютерна програма «Клініка 2004» забезпечує 
управління всіма процесами роботи клініки від 
запису пацієнта на прийом, ведення всієї необхідної 
медичної документації, диспансерного обліку хворих 
– до обліку фінансів, ведення складу матеріалів, 
товарів та інструментів, статистичного аналізу.

Незважаючи на зовнішню простоту та доступність 
«Клініка 2004» дозволяє отримати не тільки швидкий 
та зручний доступ до будь-якої внесеної інформації, 
але й Проводить: складний та вибірковий статистичний 
аналіз.

KLINIKA 2004

of. 63, 4 Shevchenko St.,
49000, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 50 4515018,
 +380 56 7448451
e-mail: sv@klinika.in.ua
www.klinika.in.ua
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Our new project — development of the network of 
exemplary dental clinics by the way of spreading rights 
for using  «Zablotskyy Clinic» trade mark. License or 
franchise will give the owner (purchasing the license) to 
hold prestigious dental clinic «Zablotskyy Clinic» in any 
city worldwide.

Our name — «Zablotskyy Clinic» — is expensive 
product of high quality and our partnership is the 
guarantee of keeping to the highest standards of 
treatment and etalon of doctoral care about people.

Our clinical concept is based upon different philosophy 
— no treatment methods involving healthy teeth damage, 
no prosthesis humiliating human dignity, no commercial 
experiments on patients.

Our trade mark — «Zablotskyy clinic» — is the 
mark, preferred by patients, who can perform treatment 
wherever they would like to.

КЛІНІКА ЗАБЛОЦЬКОГО™

вул. Коперника, 20,
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (0322) 720911
Факс: (0322) 720120
e-mail: klinika@zablotskyy.com
www.zablotskyy.com
Контактна особа: Біла Тетяна
Тел.: (0322) 720911, 720120

Наш новий проект – створення мережі взірцевих 
стоматологічних клінік шляхом передачі прав на 
використання торгової марки «Клініка Заблоцького»™. 
Ліцензія, яка пропонується для продажу, або 
іншими словами франшиза, дасть можливість 
власнику (покупцю ліцензії) володіти престижною 
стоматологічною клінікою — «Клініка Заблоцького» 
у своєму місті у будь-якій країні світу.

Наше ім»я - «Клініка Заблоцького» — це дорогий 
і якісний продукт, а наше партнерство — це запорука 
дотримання найвищих стандартів лікування та еталон 
лікарської турботи про людей. 

Наша клінічна концепція ґрунтується на відмінній 
від інших філософії - жодних методів лікування, які 
передбачають пошкодження здорових зубів, жодних 
протезів, які принижують гідність людини, жодних 
комерційних експериментів на людях.

Наша марка — «Клініка Заблоцького» — це 
марка, якій віддають перевагу пацієнти, які спроможні 
лікуватись там, де захочуть.

ZABLOTSKYY CLINICTM

20, Kopernyka St.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 720911
Fax: +380 322 720120
e-mail: klinika@zablotskyy.com
www.zablotskyy.com
Contact person: Tetyana Bila
Phone: +380 322 720911, 720120
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Colgate is the world leader with 200-year history of 
oral care products production. In Ukraine the company»s 
products are presented with:

1. tooth-pastes:
- for antibacterial and anti-infl ammation protection
- for sensitive teeth protection
- for enhanced protection against caries
- with natural ingredients
2. tooth-brushes:
- for whole mouth clean
- for soft whitening
- for gentle massaging
- for brushing teeth with heightened sensibility
3. mouth rinses
4. oral care products for children: tooth-pastes and 

tooth-brushes for children of different ages.

КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Димитрова, 16-Г,
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 2476939
Факс: (044) 2476938
e-mail: CP_Ukraine@colpal.com

«Колгейт-Палмолів» - світовий лідер з більш ніж 
200-річною історією виробництва засобів по догляду 
за ротовою порожниною. На ринку України продукція 
компанії представлена широким асортиментом:

1. зубних паст:
- антибактеріальної та протизапальної дії
- для зниження чутливості зубів
- для ефективного захисту від карієсу
- з натуральними інгредієнтами
2. зубних щіток:
- для досконалого чищення всього рота
- для м`якого відбілювання
- для ніжного масажування ясен
- для чищення при підвищеній чутливості
3. ополіскувачів ротової порожнини
4. продукції для догляду за ротовою порожниною 

у дітей: зубні пасти та зубні щітки для дітей різного 
віку.

COLGATE-PALMOLIVE
UKRAINE LLC

16-G, Dymytrova St.,
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2476939
Fax: +380 44 2476938
e-mail: CP_Ukraine@colpal.com
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The complex approach to planning and equipment of 
not only dental room but whole clinic, dental laboratory 
and sterilization room: project development, procurement, 
assembling, after-sales service.

Exclusive deliveries of the dental equipment, 
furni ture,  osteoplast ic and suture mater ials, 
implant systems produced by the world famous 
companies:»CASTELLINI»(Italy), «CATTANI» (Italy), 
«BIOTECK» (Italy), «GHIMAS» (Italy), «FUTURA 
SURGICARE» (India), «MEDEX» (France), «MORITA» 
(Japan), «INTERDENT» (Slovenia), «NOBIL-METAL» 
(Italy), «SAM» (Germany), «SARATOGA» (Italy), 
«SCHUTZ DENTAL» (Germany), «TRINON» (Germany), 
«UGIN» DENTAIRE» (France).

Tra in ing courses for  dent is ts  and denta l 
technicians.

КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ

вул.Хрещатик, 44-В,
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: (044) 2344300
 (багатоканальний)
Факс: (044) 2340668
e-mail: ipst@zeos.net
www.ipst.com.ua

Комплексний підхід до планування та обладнання 
як окремого стоматологічного кабінету, так і цілої 
клініки, зуботехнічної лабораторії та стерилізаційної: 
розробка проекту, постачання обладнання, монтаж, 
гарантійне та пост-гарантійне обслуговування.

Ексклюзивне постачання стоматологічного та 
зуботехнічного обладнання, меблів, остеопластичних 
та шовних матеріалів, систем імплантатів провідних 
світових виробників:»CASTELLINI»(Італія), «CATTANI» 
(Італія), BIOTECK» (Італія), «GHIMAS» (Італія), 
«FUTURA SURGICARE» (Індія), «MEDEX»(Франція), 
«MORITA» (Японія), «INTERDENT» (Словенія), 
«NOBIL-METAL» (Італія), «SAM» (Німеччина), 
«SARATOGA» ( Італія) ,  «SCHUTZ DENTAL» 
(Німеччина), «TRINON» (Німеччина), «UGIN» 
DENTAIRE» (Франція).

Проведення навчальних курсів для стоматологів 
та зубних техніків.

COMMERCIAL DEPARTMENT 
IPST

44-B, Khreschatyk St.,
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2344300
 (multichanel)
Fax: +380 44 2340668
e-mail: ipst@zeos.net
www.ipst.com.ua
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Whole seller of materials for dentists and dental 
techniques. Exclusive distributor of such well known 
companies as: EVE, STODDARD, ROEDER, SUNSHINE, 
Colibri, Sirio Dental Division & AnGer.

КОСТА

вул. Петропавлівська, 34а, оф.112,
м. Київ, 04086, Україна
Тел.: (044) 3315036, 3601678
Тел./Факс: (044) 2672887
e-mail: offi ce@costa.kiev.ua
www.costa.kiev.ua

Широкий вибір витратних матеріалів для 
стоматологів та техніків провідних виробників світу. 
Найкращій вибір, найкращі ціни, найгнучкіша система 
знижок, найкращі умови для співробітництва. 

Представник в Україні фірм:
EVE (Німеччина) – силіконові поліри різноманітних 

форм та абразивності для будь-яких матеріалів;
ROEDER (Німеччина) – стоматологічні дзеркала, 

збільшуючи, звичайні та покращеної світло передачі. 
(багаторазового використання);

SUNSHINE (Німеччина) – штрипси (натуральний 
корунд на гнучкій стальній основі);

STODDARD (Англія) – щітки, крацовки, фільци та 
багато іншої продукції для стоматологів та техніків;

Colibri (Німеччина) – широкий спектр пензлів для 
нанесення керамічної маси; 

AnGer (Польща) – різноманітні системи для 
моделювання реставрацій (різноманітні лавсанові 
матриці та форми коронок, для швидкого та зручного 
моделювання реставрацій);

Sirio Dental Division (Італія) – високоякісне 
обладнання для зуботехнічних лабораторій.

COSTA

Off. 112, 34a Petropavlivs’ka St.,
04086, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3315036, 3601678
Phone/Fax: +380 44 2672887
e-mail: offi ce@costa.kiev.ua
www.costa.kiev.ua
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Portable dental equipment.
Engine and microengine adolitions.
Electro-engines. 
Engines parts.
Electric scoops and basins for wax.
Sales. Repairs. Modernization.

КРИЖАНОВСЬКА Н.В.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

вул. Симиренка, 2/19, підїзд 2, кв. 50,
м. Київ, 03134, Україна
Тел.: (050) 3117080,
 (067) 7507572
Тел./Факс: (044) 4022305, 4055475

Портативне стоматологічне обладнання.
Турбінні та мікро моторні пристрої.
Електромотори. Наконечники. Електрошпателі 

та воскотопки.
Продаж. Ремонт. Модернізація.

KRYZHANOVSKA N.V.
PRIVATE ENTERPRENEUR

App. 50, 2/19, Symyrenka St.,
03134, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3117080,
 +380 67 7507572
Phone/Fax: +380 44 4022305, 4055475
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Delivery and sale of dental equipment. Setting in 
operation, adjustment and guarantee maintenance. 
Delivery and sale of dental materials.

КРИМ-МЕДМАРКЕТ

вул. Карла Маркса, 49,
Магазин «Медтехніка №1»,
м. Сімферополь, Республіка Крим,
95006, Україна
Тел.: (0652) 248561, 248562
e-mail: krymmedmarket@utel.net.ua

Одеська філія:
м. Одеса, Соборна площа,1,
Магазин «Медтехніка №3»
Тел.: (0482) 378579, 264707
e-mail: offkmm@mail.ru

Магазин «Медтехніка №11»
м. Луцьк, вул. Сагайдачного 4
Tел.: (050) 3936308

Поставка,  реалізац ія  стоматолог ічного 
обладнання, пуск і налагодження, гарантійне 
обслуговування.

Поставка та реалізація стоматологічних 
матеріалів.

Товари загально медичного призначення.

KRYM – MEDMARKET

49, Karl Marx St.,
«Medtechnika №1» shop,
95006, Simferopol, Ukraine
Phone: +380 652 248561, 248562
e-mail: krymmedmarket@utel.net.ua
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KRISTAR Ltd represents under an exclusive 
agreement the products by:

GC (Japan) – VLC composites GRADIA and GRADIA 
DIRECT, glassionomers FUJI, impression materials 
EXA, ceramic system INITIAL, dental resins, stones 
and investments;

OPTIMA-TECH (Ukraine) – porcelain furnaces 
OPTIMA ELITA PLUS, electric wax spatulas, digital 
wax-dipping units, protective face masks and some other 
dental equipment;

TERUMO (Japan) – dental needles;
SURE-DENT (Korea) – gutta percha points, 

absorbent paper points;
FFDM PNEUMAT (France) – instruments for 

endodontic treatment (under THOMAS trade mark);
PULPDENT (USA) – wide range of products for 

dentistry;
PASCAL COMPANY, Inc. – retraction cords;
GARRISON DENTAL SOLUTIONS – sectional matrix 

systems and anatomical wedges;
INNOTECH S.r.l. (Italy) – fi ber glass and carbon glass 

endocanalar posts;
DENTAID (Spain) – wide range of mouthwashes;
WHITE SMILE (Germany) – dental bleaching 

systems;
RHEIN83 (Italy) – dental attachments.
KRISTAR Ltd is also an official representative 

of world-leading manufacturers: 3M ESPE (USA), 
KERRHAWE (Switzerland), EDENTA (Switzerland).

КРІСТАР

вул. Межигірська, 50, кв. 37,
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4636337, 4173787
e-mail: info@kristar.ua
www. kristar.ua

Роздрібний відділ:
вул. Оболонська 12, м. Київ
Tел./факс: (044) 5361227, 5361228
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

Фірма КРІСТАР є есклюзивним представником:
GC (Японія) – фотополімерні матеріали GRADIA 

та GRADIA DIRECT, склоіономерні цементи FUJI, 
кераміка INITIAL, відбиткові маси EXA, пластмаси, 
гіпси та формувальні маси;

ОПТІМА–ТЕХ (Україна) – вакуумні печі для відпалу 
керамiки ОПТИМА ЕЛІТА ПЛЮС, електрошпателі, 
цифрові воскотопки та допоміжне стоматологічне 
устаткування;

TERUMO (Японія) – стоматологічні голки;
SURE DENT (Корея) – гутаперчеві та паперові 

штифти;
FFDM PNEUMAT (Франція) – торговельна марка 

THOMAS – ендодонтичні інструменти;
PULPDENT (США) – різноманітні матеріали для 

стоматологічної практики;
PASCAL COMPANY, Inc. (США) – ретракційні 

нитки;
GARRISON DENTAL SOLUTIONS (США) – секційні 

матричні системи та анатомічні клини;
INNOTECH S.r.l. (Італія) – скловолоконні та 

карбоноволоконні внутрішньокореневі штифти;
DENTAID (Іспанія) – профілактичні ополіскувачі 

ротової порожнини;
WHITE SMILE (Нiмеччина) – системи для 

вiдбiлювання зубiв;
RHEIN83 (Iталiя) – стоматологiчнi атачмени.
а також офіційним представником провідних 

виробників: 3M ESPE (США), KERRHAWE (Швейцарія), 
EDENTA (Швейцарія).

KRISTAR

Apt. 37, 50, Mezhygirs’ka St.,
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4636337, 4173787
e-mail: info@kristar.ua
www. kristar.ua
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Production of modern photopolymer material 
CROMLIGHT-P for the aesthetic tooth fi lling, tiling of false 
teeth set and products without metal construction. The 
material is of three-degrees transparency, color fi lling by 
the VITA scale, excellent quality.

Flexible prices.

КРОМ ДЕНТАЛ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА

вул. Сосюри, 6,
м. Київ, 02090, Україна
Тел./Факс: (044) 5361623; 3316163
e-mail: sagadent@voliacable.com
www.sagadent.com.ua

Виробництво сучасного фотополімерного 
матеріалу КРОМЛАЙТ-Р (ФОРВАРД) для естетичного 
пломбування зубів, облицювання зубних протезів та 
виготовлення без металевих конструкцій. Матеріал 
має три ступені прозорості, розкольоровку по шкалі 
VITA, відмінну якість. Виготовлений з високоякісної 
сировини з Європи, має доступні ціни, зареєстрований 
в Україні.

CROM DENTAL
SCIENTIFIC AND PRODUCTIONAL 
ENTERPRISE

6, Sosury St.,
02090, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5361623; 3316163
e-mail: sagadent@voliacable.com
www.sagadent.com.ua
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Latus is a producer of wide spectrum of materials 
and accessories mainly for dentistry, and also for a 
dental laboratory; light and self cure composite materials 
(universal, fl owable and condensed), caries prophylaxis 
units, endodontic, lining and accessories; dental labor 
waxes, varnishes, instruments and fi lling accessories. 
The products nomenclature is constantly perfected and 
broadens on «technological line» principle. Modern 
raw material, production materials, packing materials is 
used. The Latus products are well-known and popular 
in Ukraine and nearby countries.

ЛАТУС

вул. Текстильна, 82,
м. Харків, 61010, Україна
Тел.: (057) 7332697
Факс: (057) 7332692
www.latus.com.ua

Виробник широкого спектру матеріалів і аксесуарів 
переважно для терапевтичної стоматології, а також 
для зубопротезної техніки; пломбувальні матеріали 
світлового та хімічного твердіння (універсальні, текучі 
та такі, що конденсуються), засоби профілактики 
карієсу, ендодонтичні, прокладочні та допоміжні 
матеріали; зуботехнічні воски, лаки, інструменти та 
пристосування для пломбування.

Номенклатура продукції постійно удосконалюється 
та розширюється за принципом «технологічної 
лінійки». Використовується сучасна сировина, 
виробничі матеріали, пакувальні засоби. Продукція 
ПП «Латус» широко відома та популярна в Україні 
та сусідніх країнах.

LATUS

82, Textyl’na St.,
61010, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7332697
Fax: +380 57 7332692
www.latus.com.ua
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Іs the exclusive distributor of the company «Micerium 
s.p.a.» (Italy).

- Unique material ENAMEL PLUS HFO (new 
generation), microhybrid, fluorescent composite for 
aesthetic restoration;

- TENDER FIBERS – fi bre glass string in composite 
base;

- ENAMEL PLUS TENDER – light curing material 
for producing composite and metal – composite designs 
both direct and laboratory methods;

- Equipments.
Courses. Individual approach.

ЛІГЄЯ

вул Михальчука 5-1-б,
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (067) 6743626,
 (067) 3357401,
 (032) 2444102
e-mail: LMartin@ukr.net

Ексклюзивний дистриб’ютор компаніі «Micerium 
s.p.a.» (Італія).

- унікальний матеріал ENAMEL PLUS HFO 
- мікрогібридний, флуоресцентний композит для 
високоестетичної реставрації;

- TENDER FIBERS - скловолоконні ниті в 
композитній основі, скловолоконні штифти;

- ENAMEL PLUS TENDER -фотополімерний 
матеріал для виготовлення композитних та 
металокомпозитних конструкцій прямим способом 
і в лабораторії;

- Обладнання.
Організація короткотривалих курсів тематичного 

удосконалення з актуальних проблем практичної 
стоматології.

LIGEYA

5-1-b Myhal’chuka St.,
79007, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6743626,
 +380 67 3357401,
 +380 32 2444102
e-mail: LMartin@ukr.net
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Dental materials and equipment.
Dental units from Chiromega s.r.o. (Slovak).
Elastic prosthesis from the company ТСЕ.

МАГНУМ-ЛАЙТ

пл. Кирила та Мефодія, 5,
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел.: (067) 3122301
Тел./Факс: (0312) 617012
e-mail: citrus2004@list.ru

Стоматологічні матеріали та обладнання.
Стоматологічні установки від фірми-виробника 

Chiromega s.r.o. (Словаччина).
Стоматологічні матеріали провідних фірм: 

Dentsply, KERR, 3M ESPE, Heraeus Kulzer, VOCO та 
інших.

Еластичне протезування фірми ТСЕ.

MAGNUM-LAYT

5 Kyrylo & Mefodiy Sq.,
88000, Uzhgorod, Ukraine
Phone: +380 67 3122301
Phone/Fax: +380 312 617012
e-mail: citrus2004@list.ru
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Wholesale of dental materials, medical equipment 
and instruments.

Representative of companies: «Takara Belmont 
Corp.» (Japan) – dental units and dental X-Ray 
units; «W&H Dentalwerk Burmoos GmbH» (Аustria) 
– handpieces and facilities of the care, accessories, the 
multifunctional laboratory systems and implantology 
equipment; «Coltene AG» (Switzerland) – dental 
materials and accessories, dental equipment; «Tau Steril 
di Bianchi Giancarlo e C. S.n.c.» (Іtaly) – sterilizers and 
autoclaves; «Tuttnauer Company Ltd.» (Іsrael) – table 
and laboratory autoclaves, distillers; «de Gotzen S.r.l.» 
(Іtaly) – dental X-Ray units; companies «Cattani S.p.A.» 
(Італія) – dental compressors, air and aspirators systems; 
«Noritake Dental Supply Co.» (Japan) – ceramics and 
materials; «Shenpaz Industries (1992) Ltd.» (Іsrael) 
– programmable porcelain furnace; «Forum Engineering 
Technologies (96) Ltd.» (Іsrael) – apex locators; 
«Dentonics, Inc.» (USA) – dental materials; «Roeko» 
(Germany) – dental materials; «Dialom Diamond Tools 
Ltd.» (Іsrael) – diamond burs; «Euronda S.p.A.» (Іtaly) 
– accompanying dental materials and portable dark 
rooms for developing endoral X-Ray; «Technofar S.p.A.» 
(Іtaly) – dental needles; «Paltechnica» (Іsrael) – doctor 
and assistant stools; «T.R.D instrum Ltd.» (Іsrael) 
– high-power LED curing light; «Admetec Solutions Ltd.» 
(Іsrael) – extra light standard set and optical loupes for 
dentists.

An offi cial dealer of «Dentalfarm S.r.l.» (Іtaly) – dental 
laboratory equipment and «Star X-Ray Co., Inc» (USA) 
– dental patient X-Ray aprons.

МАЙСТЕР-ДЕНТ

вул. Щорса, 32-в, літ «А»,
м. Київ, 01030, Україна
Тел.: (044) 5925341, 5925342,
Факс: (044) 2857074, 2856263, 
  2856360, 2854121, 
  2854131
e-mail: master@dent.relc.com
www.masterdent.com.ua

Діяльність фірми: оптова торгівля стоматологічними 
матеріалами, медичним обладнанням та інструментами.

Фірма «Майстер-Дент» має на Україні виняткові права 
таких фірм-виробників: «Takara Belmont Corp.» (Японія) 
– стоматологічні установки та рентгенівські апарати; «W&H 
Dentalwerk Burmoos GmbH» (Австрія) – стоматологічні 
наконечники та засоби догляду за ними, аксесуари для 
їх технічного обслуговування, зуботехнічні мотори та 
фізіодиспенсери; «Coltene AG» (Швейцарія) – стоматологічні 
матеріали та аксесуари, ультразвукові ванночки та 
фотополимерні лампи; «Tau Steril di Bianchi Giancarlo e C. 
S.n.c.» (Італія) – сухожарові та гласперленові стерилізатори, 
автоклави, бокси для зберігання стерильного інструменту; 
«Tuttnauer Company Ltd.» (Ізраіль) – настільні та лабораторні 
автоклави, настільні очищувачі води; «de Gotzen S.r.l.» 
(Італія) – дентальні рентгенівскі установки; «Cattani 
S.p.A.» (Італія) – стоматологічні компресори, повітряні та 
аспіраційні системи; «Noritake Dental Supply Co.» (Японія) 
– синтетична керамічна маса; «Shenpaz Industries (1992) 
Ltd.» (Ізраіль) – печі для обжигу металокераміки; «Forum 
Engineering Technologies (96) Ltd.» (Ізраіль) – апекс локатори 
стоматологічні; «Dentonics, Inc.» (США) – стоматологічні 
матеріали; «Roeko» (Німеччина) – пристосування для 
полірування та формування пломби зуба, витратні матеріали; 
«Dialom Diamond Tools Ltd.» (Ізраіль) – бори з алмазним 
покриттям для всіх типів наконечників, бокси для зберігання 
боров та эндодонтичного инструментарія; «Euronda S.p.A.» 
(Італія) – допоміжні лікарські аксесуари та бокси для ручної 
проявки рентгенплівки; «Technofar S.p.A.» (Італія) – голки 
стоматологічні; «Paltechnica» (Ізраіль) – стільці для лікарів 
та асистентів; «T.R.D instrum Ltd.» (Ізраіль) – високопотужні 
світлодіодні лампи для полімеризації; «Admetec Solutions 
Ltd.» (Ізраіль) – світлодіодні лихтарі та оптичні лінзи для 
лікарів-стоматологів.

Крім того, фірма є офіційним дилером компаній 
«Dentalfarm S.r.l.» (Італія) – обладнання для зуботехнічних 
лабораторій та «Star X-Ray Co., Inc» (США) – стоматологічні 
рентгензахисні фартухи для пацієнта.

MAYSTER-DENT

App. A, 32-v, Schorsa St.,
01030, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5925341, 5925342,
Fax: +380 44 2857074, 2856263, 
               2856360, 2854121, 
                                     2854131
e-mail: master@dent.relc.com
www.masterdent.com.ua
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Information-training center with a mission of 
assistance to professional improvement of dentists, 
dental technicians and other dental staff using hi-tech 
equipment, contemporary techniques as well as involving 
world-known opinion leaders in dentistry from Ukraine, 
Russia and Europe.

МАКСИМУС
ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР

вул. Пасічна, 36-а,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: (032) 2712306
 (067) 6736500
www.maximus.biz.ua

Навчально-інформаційний центр, місією якого 
є сприяння професійному вдосконаленню лікарів-
стоматологів, зубних техніків і загалом персоналу 
стоматологічної клініки на базі високотехнологічного 
обладнання, з використанням сучасних технологій із 
залученням всесвітньо-відомих лекторів з України, 
Росії та Європи.

MAXIMUS
INFORMATION-TRAINING CENTER

36-a, Pasichna St.,
79038, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2712306,
 +380 67 6736500
www.maximus.biz.ua
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Wholesale and retail of digital and analogue electric 
spatulas, waxmelters with ceramic heaters, furnaces, 
ceramic triggers with metallic ceramic pins, bridge 
triggers, etc. Repair of appliances. We invite regional 
representatives to collaborate.

МАРОРЕСКУ І.І.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

пр. Перемоги, 67, офіс 417,
м. Київ, 03113, Україна
Тел.: (044) 5394631
Тел./Факс: (044) 2053656
 (067) 4651737, 7330695,
 (096) 4525852
e-mail: cosmetic@i.com.ua
www.dentabutic.com.ua

Оптова та роздрібна реалізація цифрових і 
аналогових електрошпателей, воскотопок з керамічним 
нагрівачем, муфельних печей, стільникових керамічних 
трегерів з металокерамічними штифтами, мостовидних 
трегерів, тиглів для плавки металу.

Ремонт приладів. Запрошуємо до співробітництва 
регіональних представників.

MARORESKU I.I.
PRIVATE ENTERPRENEUR

Off. 417, 67 Peremogy St.,
03113, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5394631
Phone/Fax: +380 44 2053656
e-mail: cosmetic@i.com.ua
www.dentabutic.com.ua
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МЕГАКЛАС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ

вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел./факс: (032) 2451131, 2451125
  2451124
e-mail: megaclass@megaclass.biz
www.megaclass.biz

Рекламна агенція ПП «МЕГАклас» за 8 років праці на ринку 
реклами стала одним з лідерів на Західному регіоні України у 
даній сфері. 

Наша стратегія: 
- потужна виробнича база. Впровадження новітніх технологій 

та сучасного обладнання для досягнення максимального 
результату;

- широкий спектр послуг;
- дружній творчий колектив висококваліфікованих 

спеціалістів;
- професіоналізм, компетентність та своєчасність при 

виконанні замовлень.
Що дозволяє вирішувати актуальні завдання, які відповідають 

вимогам сучасного рекламного ринку. 
На сьогоднішній день РА «Мегаклас» це: 
• стабільна та ефективна реклама на транспорті: 

реклама на бортах та у салонах громадського транспорту; 
брендування автомобілів, транспорту у аеропортах; 
виготовлення та втілення оригінальних макетів для різних 
моделей кузова;

• яскрава та ефективна зовнішня реклама: виготовлення 
та встановлення рекламних щитів, брандмауерів; оренда 
рекламних площин; проектування та виготовлення дорожних 
вказівників, лайтбоксів, касетонів, штендерів, а також 
нестандартних рекламних конструкцій;

• реклама на аеродинамічних конструкціях;
• реклама в стерео-варіо форматі;
• ефективна світлова реклама: усі види робіт з різними 

видами пластику, дібонду, неонових трубок, дюралайту, 
світловодів; багатий досвід монтажних робіт; оригінальні 
дизайнерські та інженерні вирішення;

• вакуумне формування;
• лазерна порізка;
• поліграфічні послуги;
• якісний широкоформатний друк. 
Успішною та наполегливою працею РА «МЕГАклас» 

завоювала визнання та довіру у своїх замовників і партнерів, 
які оцінили широкий спектр пропозиції та інші переваги 
взаємовигідної співпраці. 

РА «МЕГАклас» визнано переможцем 2006 р. в номінації 
«Зовнішня реклама» на фестивалі реклами «Золотий бублик», 
Львів. 

Наше правило: 
Компетентність. Професіоналізм. Порядність. Повага. 
Ми будемо раді запропонувати Вам співпрацю!
Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті: 

www.megaclass.biz
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It is a wide choice of dental materials, equipment 
and tool. Wholesale and retail trading in the products 
of leading domestic and foreign fi rms: SC «Vladmiva», 
SC «Stoma», «Spofa-dental», Kazan MTP, and other 
manufactures.

«Medmarket» is the offi cial distributor of the LATUS, 
Kharkov (a producer of wide spectrum of materials and 
accessories mainly for dentistry, and also for a dental 
laboratory).

It is manufacturer of «Spray-greasing» for all of kinds 
of turbine and mechanical tips.

МЕДМАРКЕТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Ахсарова, 13-515,
м. Харків, 61204, Україна
Тел.: (057) 6436705, 3432495 
 (гуртова торгівля)
Салон-магазин «На Гуданова»
Тел.: (057) 7143119, 
Тел./факс: (057) 7143127
 (роздрібна торгівля).
e-mail: itl1804@online.kharkov.ua

Широкий вибір стоматологічних матеріалів, 
обладнання та інструментарію. Гуртова та роздрібна 
торгівля продукцією провідних вітчизняних та 
закордонних фірм: ЗАТ «Владмива», АТ «Стома», 
«Спофа-Дентал», Казанський МІЗ, та інших заводів 
виробників.

Фірма «Медмаркет», є офіційним дистриб’ютором 
ПП «ЛАТУС» м. Харків (виробництво стоматологічних 
матеріалів терапевтичного призначення, зуботехнічні 
матеріали та інструменти).

Виробництво «Спрей-смазки» для всіх видів 
турбінних та механічних наконечників.

MEDMARKET LTD.

13-515 Akhsarov St.,
61204, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 6436705, 3432495 
 (wholesale)
Shop «Na Gudanova St.»
Phone: +380 57 7143119
Phone/fax: +380 57 7143127
 (retail sale)
e-Mmil: itl1804@online.kharkov.ua
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Offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other 

tools;
- X-ray and fl uorography fi lms, chemical reagent sets 

for fi lm processing;
- cardiological equipment and expenditures;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian and Polish production 

(possibility of clothes tailoring to individual order);
- fashionable medical and orthopedic footwear of 

Ukrainian and German production;
- different structure laboratory equipment.

МЕДТЕХНІКА
СПД ФО ШЕНГОФЕР НАТАЛІЯ
ЄВСТАХІЇВНА

вул. Володимира Великого, 117,
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс: (0322) 635009, 649861

пл.Ринок, 3,
Тел.: (0322) 725009

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічне обладнання, інструменти та 

матеріали;
- інструменти хірургічні, травматологічні, 

офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, 

набори хімічних реагентів для обробки плівки;
-  кардіолог ічне обладнання та розх ідні 

матеріали;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна та Польща 

(можливість пошиття одягу по індивідуальних 
замовленнях);

- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва 
Україна та Німеччина;

- обладнання для лабораторій різного профілю.

MEDTECHNIKA
SCHENGOFER NATALIYA
YEVSTAHIYIVNA, BUSINESSWOMAN

117, V. Velykogo St.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 322 635009, 649861

3, Square Rynok,
Phone: +380 322 725009
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The company produces:
- THERMODENT T-04 and T-05 vacuum furnaces 

for porcelain fi ring;
- THERMODENT T-06 vacuum furnace for porcelain 

fi ring and making VITA In-Ceram metal-free ceramic;
- THERMODENT TP-01 vacuum press furnace for 

porcelain fi ring and pressing ceramic crowns (full ceramic 
technology);

- MP-60 burnout furnace;
-  PR-03 and R-012 programmed heat ing 

controllers;
- VS-01 digital wax pre-heating unit with electric 

waxknife;
- FT-01 photopolymerization-and-thermal furnace for 

extra-oral polymerization of crowns and bridges by light- 
and-thermal processes using ESTENIA TM composite 
materials.

The company offers free delivery within Ukraine.
We also offer repair of medical equipment both 

domestic and import production.

МЕДТЕХСЕРВІС
ДЕНТАЛЬНЕ ДЕПО

вул.І.Франка 12, м. Мукачево,
Закарпатська обл., 89600, Україна
Тел.моб.: (050) 5048631
Тел./Факс: (03131) 54624
e-mail: info@medtechservis.com,
           medtechservis@bk.ru
www.medtechservis.com

Виробництво медичного обладнання:
- вакуумні печі Термодент Т04, Термодент Т05 для 

відпалу металокераміки;
- вакуумна піч Термодент Т06 для відпалу 

металокераміки і виготовлення безметалевої 
кераміки VITA In-Ceram;

- вакуумна прес піч Термодент ТП01 для відпалу 
металокераміки і пресування керамічних коронок;

- муфельна піч МП60;
- програмні регулятори температури ПР03 і 

Р012;
- цифрова воскотопка з шпателем ВШ01;
- фотополімерно-термічна піч ФТ01 для 

екстраоральної полімеризації світлом і при допомозі 
температури коронок і мостовидних протезів з 
композитних матеріалів ESTENIA.

Ремонт медичного обладнання вітчизняного і 
імпортного виробництва.

Безкоштовна служба доставки замовлень в межах 
України.

MEDTECHSERVICE
DENTAL DEPOT

12, Franko St., 89600, Mukachevo,
Zakarpattya region, Ukraine
Phone mob.: +380 50 5048631
Phone/Fax: +380 3131 54624
e-mail: info@medtechservis.com,
            medtechservis@bk.ru
www.medtechservis.com
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«The world of dentistry» - the advertising-information 
journal

Output 1 time in 2 months
Circulation 10 000 copies
The journal is distributed free of charge at dental 

exhibitions, seminars, conferences, and also through the 
fi rms who trade with dental materials and equipment.

МИР СТОМАТОЛОГИИ

вул. Гоголівська, 47,
м. Київ, 04053, Україна
Тел.: (044) 2091365
e-mail: ukrstom@mail.ru
м. Харків 61022 а/с 4731

«Світ стоматології» - рекламно- інформаційний 
журнал.

Виходить 1 раз на 2 місяць 
Тираж 10 000 екз.
Журнал розповсюджується безкоштовно на 

виставках, семінарах, конференціях, а також через 
фірми, що торгують стоматологічними матеріалами 
та обладнанням.

THE WORLD OF DENTISTRY

47, Gogolivs’ka St.,
04053, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2091365
e-mail: ukrstom@mail.ru
Kharkov 61022 p.b. 4731
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«Micro Diamond Ukraina» LTD is an official 
representative of «Micro Diamond Technologies» Ltd, 
Afula, Israel.

Dental Diamond Burs.

МІКРО ДІАМАНТ УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

кв. Степний, 1\211,
м. Луганськ, 91015, Україна
Тел.: (050) 3673828
Тел./Факс: (0642) 502324
e-mail: microdiamond@mail.ru

ТОВ «Мікро Діамант Україна» офіційний 
представник MDT, м. Афула, Ізраїль.

Бори алмазні стоматологические.

MICRO DIAMOND UKRAINE LTD.

1/211 block Stepnyi,
91015, Lugans’k, Ukraine
Phone: +380 50 3673828
Phone/Fax: +380 642 502324
e-mail: microdiamond@mail.ru
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Рекламне агентство «Міст Медіа» створено у 2001 році 
як структурний підрозділ телекомпанії «Міст» (працює з 1990 
року як одна з перших недержавних телекомпаній України і 
кореспондентський пункт для збирання інформації про життя 
і події в Україні для української діаспори Канади). Від початку 
своєї діяльності телекомпанія готує програми для демонстрації 
за кордоном: щотижневі 30-хвилинні програми для Канади, 
інформаційні випуски для трансляції у США і Австралії. У 1992 – 
93 роках телекомпанія активно співробітничала з телекомпанією 
«Ньюс» (США). Програми, створені телекомпанією, в різні роки 
транслювалися на загальноукраїнських каналах – УТ-1, Інтер, 
ІСТV та СТБ, у 1998-99 роках на всеукраїнських фестивалях 
телепрограм відзначені нагородами «Золота Ера» та «Золота 
хвиля», «Золотий Георгій»). 

Cьогодні рекламне агентство «Міст Медіа» виготовляє і 
розміщує інформаційні і рекламні матеріали в ефірах телеканалів 
«5», «Кіно«, «12» (мовлення на Львів і область) , Радіостанції 
«Ретро», в мережі Indoor Video (плазмових моніторів).

Розміщення реклами на телебаченні:
• 5 КАНАЛ – канал чесних новин. Неупереджений 

погляд журналістів, правдиве висвітлення подій, оперативне 
реагування!

• Телеканал КІНО – новий погляд на українське 
телебачення!

Розміщення реклами на радіо:
• РЕТРО FM - Це перша зустріч, перше кохання, перший 

поцілунок, це шкільний альбом і дискотека в піонерському 
таборі. Радіо з такою ідеологією судилось бути ПЕРШИМ. 

Плазмові монітори
«INDOOR VIDEO» – це сучасний, високотехнологічний 

вид реклами, що поєднує в собі переваги: 1) відеореклами; 
2) радіореклами; 3) зовнішньої реклами; 4) промозаходів;
5) P.O.S. матеріалів. 

Вартість реклами на плазмових моніторах порівнюється 
з традиційними видами зовнішньої реклами і у декілька разів 
дешевша, ніж на телебаченні або радіо. У той самий час така 
реклама має всі переваги відео, а аудіосупровід дозволяє 
рекламодавцеві нагадати про себе навіть тоді, коли споживач 
знаходиться поза зоною відеопокриття екрана. Трансляція 
здійснюється одночасно у всіх супермаркетах мережі протягом 
дня (15 годин з 08:00 до 23:00). Розміщення реклами на 
плазмових моніторах - ідеальний варіант, якщо потрібно 
провести тривалу кампанію з малими затратами, підтримати 
кампанію, яка Проводить:ся на радіо, телебаченні або в пресі.

МІСТ МЕДІА
РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО

вул.Сихiвська, 8,
м. Львів, 79066, Україна
Тел./Факс: (032) 2217415
e-mail: bridge@mail.lviv.ua,
 offi ce@mist-tv.com.ua
www.mist-tv.com.ua
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Private Enterprise  «MM plus» is the exclusive 
representative of Swiss company  «Geistlich Pharma 
AG» – world leader among biomaterials manufacturers  
«MM plus» represents in Ukrainian market:

- natural material for bone regeneration – Bio-Oss;
- collagen membranes Bio-Gide, Bio-Gide Perio;
- system for periodontal tissue regeneration Perio 

System Combi-Pack;
- instruments for membrane fi xation with Resor-

Pins;
- continuous training programmes:
- dental implantation;
- GTR in implatology and periodontology.

ММ ПЛЮС
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Пасічна, 36,
м. Львів, 79045, Україна
Тел.: (032) 2512039
Тел./Факс: (032) 2512151
e-mail: klinika@litech.lviv.ua
www.geistlich.com

Підприємство «ММ плюс», ексклюзивний 
представник в Україні відомої швейцарської фірми 
«Geistlich Pharma AG» – світового лідера по випуску 
біоматеріалів, представляє на українському ринку:

- матеріал природного походження для регенерації 
кістки Bio-Oss;

- колагенові мембрани Bio-Gide та Bio-Gide 
Perio;

- систему для регенерації тканин пародонту Perio 
System Combi-Pack:

- інструменти для фіксації мембран штифтами 
Resor-Pin;

- постійне навчання по програмам:
- дентальна імплантація;
- направлена регенерація тканин в імплантології 

та пар одонтології.

MM PLUS
PRIVATE ENTERPRISE  

36, Pasichna St.,
79045, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2512039
Phone/Fax: +380 32 2512151
e-mail: klinika@litech.lviv.ua
www.geistlich.com
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The most mass and most available advertising-
informational magazine for specialists working in the 
field of dentistry. Reception of advertisements and 
anouncements from private persons and organizations 
in columns: dental materials, equipment and tools, 
education, medical clothes, furniture, servicing, etc.

Circulation: 12 000.
Making-out of web-sites.
Placing of information at www.navistom.net.

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ
ЖУРНАЛ

вул. Срібнокільська, 20, к. 306,
м. Київ, 02068, Україна
Тел.: (044) 5739773,
Тел./Факс: (044) 5739714
e-mail: nat@navistom.com.ua,
           navistom@ukr.net
www.navistom.com.ua

Наймасовіше та найдоступніше рекламно-
інформаційне видання для фахівців, які працюють у 
галузі стоматології. 

Розміщення рекламної інформації та оголошень 
від приватних осіб та організацій в рубрики: матеріали, 
обладнання, меблі медичні, одяг, освіта, сервісне 
обслуговування.

Наклад: 12 000.
Розповсюдження по всій території України.
Розробка веб-сайтів.
Розміщення інформації на порталі www.navistom.

net.

NAVIGATOR STOMATOLOGY
MAGAZINE

room 306, 20, Sribnokilska St.,
02068, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5739773,
Phone/Fax: +380 44 5739714
e-mail: nat@navistom.com.ua,
           navistom@ukr.net
www.navistom.com.ua
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«Naturpharm» pharmaceutical company is the 
exclusive representative for complex oral care products 
in the Ukraine.

We would like to offer high quality products of the 
well known trade marks:

Natural White (USA) – whitening and prophylactic 
toothpastes, highly effective system for safe teeth 
whitening at home.

Natura House (Italy) – prophylactic toothpastes on 
natural components and plant extracts basis. 99,4% of 
natural origin.

Orajel (USA) – children toothpastes, toothpastes for 
sensitive teeth and desensitizers.

Pierrot (Spain) - wide selection of toothbrushes, 
prophy lact ic  and ch i ldren toothpastes,  and 
mouthwashes.

Looking forward to a mutual co-operation!

НАТУРФАРМ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

вул. Лісна, 30-А, Пуща Водиця,
м. Київ, 04075, Україна
Тел.: (044) 4318103 (04;05)
 Факс: (044) 4318102
e-mail: staf@ukrpack.net,
           dhusale@ukrpack.net,
           mrkrtd3@ukrpack.net
www.naturpharm.kiev.ua

Фармацевтична компанія «Натурфарм» є 
ексклюзивним представником в Україні засобів 
комплексного догляду за ротовою порожниною.

Ми пропонуємо високоякісну продукцію відомих 
торгових марок:

Natural White (США) - відбілюючі та профілактичні 
зубні пасти, високоефективна система для безпечного 
відбілювання зубів у домашніх умовах.

Natura House (Італія) – профілактичні зубні пасти 
на основі натуральних компонентів та рослинних 
екстрактів - 99,4% природної сировини.

Orajel (США) – дитячі зубні пасти, пасти для 
чутливих зубів та десенситайзери.

Pierrot (Іспанія)- широкий вибір зубних щіток, 
профілактичні та дитячі зубні пасти, ополіскувачі.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!

NATURPHARM CJSC

30-А, Lisna St., Pushcha – Vodytsia,
04075, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4318103 (04;05)
 Fax: +380 44 4318102
e-mail: staf@ukrpack.net,
           dhusale@ukrpack.net,
          mrkrtd3@ukrpack.net
www.naturpharm.kiev.ua
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Offi cial representation of Heraeus Kulzer GmbH, 
NTI-Kahla GmbH, EMS, J. Morita, Sun Medical Co.,Ltd. 
companies in Ukraine. 

Wholesale trade in products of leading fi rms.
Broad dealer network in Ukraine.

НОВІ ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пл. Петрушевича, 3, оф. 403-405,
м. Львів, 79005, Україна
Тел./Факс: (032) 2256247, 2949254
e-mail: ndtlviv@mail.lviv.ua, ndt@lviv.gu.net
www.heraeus-kulzer.de, www.emsdent.com,
www.nti.de

Офіційне представництво фірм Heraeus Kulzer 
GmbH, NTI-Kahla GmbH (Німеччина), EMS (Швейцарія), 
J. Morita, Sun Medical Co., Ltd. (Японія) в Україні.

Гуртова торгівля матеріалами провідних фірм-
виробників.

Широка дилерська мережа по Україні.

NEW DENTAL TECHNOLOGY
PRIVATE ENTERPRISE

of. 403-405, 3, Petrushevycha Sq.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2256247, 2949254
e-mail: ndtlviv@mail.lviv.ua, ndt@lviv.gu.net
www.heraeus-kulzer.de, www.emsdent.com, 
www.nti.de
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Dental materials.
Dental equipment.
Dental tools.
Medical technologies.
Repairing and tuning of the dental equipments.
Our company is the distributor of EUR-MED (Slovak 

Republic), MEDIN (Czech Republic), DeguDent 
(Germany), KODAK Dental System (Germany), 
«DENTSPLY» (USA), Maillefer (Swiss), NTI (Germany), 
KMIZ (Russia).

НОРМАКОМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Городоцька, 85,
а/с 1643, м. Львів, 79016, Україна
Тел./Факс: (032) 2970084, 2978180
e-mail: normacom@mail.lviv.ua

Роздрібна та оптова торгівля.
Стоматологічні матеріали.
Стоматологічне обладнання.
Стоматологічний інструментарій.
Медична техніка.
Ре м о н т  та  н а л а д к а  с то м атол о г і ч н о го 

обладнання.
Офіційні ділери фірм: «EUR-MED» Словаччина, 

«MEDIN» – Чехія, «DEGUDENT» – Німеччина, 
«KODAK Dental System» США, «DENTSPLY» США, 
«Maillefer» Швейцарія, «NTI» Німеччина, «КМИЗ» 
Росія.

NORMACOM LTD.
PRODUCTION & TRADE
ENTERPRISE

P.O. Box 1643, 85, Gorodotska St.,
79016, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2970084, 2978180
e-mail: normacom@mail.lviv.ua
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Wholesale and retail sell of the materials for dental 
rooms, dental and casting laboratories. A wide range of 
tiglics of native and foreign production, fusion for casting, 
form-bulk, muffl e stoves, vacuum mixers, trimmers, 
grinding motors, digital electric spatula and wax stoves, 
air-sand blowers, shots for air-sand blowers (110, 125, 
250, 350 мkм).

We offer an assortment of the diamond-drilling tool 
MONALIT by RUS-ATLANT Firm, which has no analogy 
in the world.

Dental materials of the leading firms: «Kulzer», 
«VOCO», «Al Dente», «Ducera», «DuGussa», 
«SpofaDental», «Stoma», «Vladmiva» and others.

Offer a full spectrum of ceramic mass and tooth-fi lling 
materials.

ОБОРСЬКА О.Ф.
(ДЕНТАЛ-СЕРВІС)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Червонозаводська, 7, офіс 12, 1 пов,
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (067) 4469393
Факс: (044) 2053654
e-mail: dental_s@i.com.ua

Гуртово-роздрібний продаж матеріалів для 
стоматологічних кабінетів, зуботехнічних та ливарних 
лабораторій. Широкий вибір тиглів вітчизняних та 
іноземних виробників, сплави для лиття, формувальні 
маси, муфельні печі, вакуумні міксери, тримери, 
шліфувальні мотори, цифрові електрошпателі 
та воскотопки, піскоструйні апарати, дріб для 
піскоструйних папратів (110, 125, 250, 350 мкм).

Пропонуємо асортимент спеченого алмазного 
інструменту «МонАліт» фірми «Рус-Атлант», який не 
має аналогу в світі.

Стоматологічні матеріали провідних фірм: 
«Kulzer», «VOCO», «Al Dente», «Ducera», «DuGussa», 
«SpofaDental», «Стома», «Владміва» та інші.

Пропонуємо повний спектр керамічних мас та 
пломбувальних матеріалів.

OBORS’KA O.F.
(DENTAL-SERVICE)
PRIVATE ENTERPRISE

offi ce 12, 7, Chervonozavodska St.,
03062, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4469393
Fax: +380 44 2053654
e-mail: dental_s@i.com.ua
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Whole and retail sale of dental products directly 
from our partners: VOCO, KerrHAWE, Produits 
Dentaires, HARALD NORDIN, NORDISKA DENTAL, 
META, KENDA. Exclusive representation of MOLTENI 
Dental (Total line of dental anesthetics). Diamond and 
carbide tungsten burs, discs and cutters from NTI-Kahla 
(Germany). Lightcuring lamps, nebulazers, micromotors, 
handpieces, implantology dispensers of NOUVAG 
(Switzerland). Implant system TBR® of Sudimplant 
(France). Complete line of different dental products. Free 
delivery on Ukraine.

ОКСАМАТ-ДЕНТ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Волоська, 31а,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 4676908 (05, 06)
Факс: (044) 4676907
e-mail: contact@oksamat.kiev.ua

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної 
продукції від наших партнерів, фірм-виробників: 
VOCO, KerrHAWE, Produits Dentaires, HARALD 
NORDIN, NORDISKA DENTAL, META, KENDA. 
Ексклюзивне представництво MOLTENI Dental 
(лінія анестетиків для стоматології). Діамантові 
та твердосплавні бори, диски та фрези фірми NTI 
(Німеччина). Фотополімерні лампи, інгалятори, 
мікромотори, наконечники, мікродиспенсери фірми 
NOUVAG (Швейцарія). Система імплантатів T.B.R.® 
фірми SUDIMPLANT (Франція). Різноманітна 
продукція для стоматологів – від інструменту до 
комплектації кабінету. Безкоштовна доставка по 
Україні.

OKSAMAT-DENT LTD.

31a, Volos’ka St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4676908 (05, 06)
Fax: +380 44 4676907
e-mail: contact@oksamat.kiev.ua
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Development and production of composite materials 
(light- and chemical-cured) for laboratory and therapeutic 
dentistry. 

Exclusive representation:
ALAN & Co. SA (Belgium)
Bioloren (Italy) 
Dental Composite (United Kingdom)
Hager&Werken (Germany)
Horico (Germany)
Humanchemie (Germany)
NAIS (Bulgaria)
Nordiska Dental (Sweden)
WaterPik® Technologies (USA)

Representation:
Harald Nordin (Switzerland)
Horico (Germany)
Kenda (Liechtenstein)
Microbrush Corporation (USA).

ОКСОМАТ-АН
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

вул. Межигірська, 43,
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4173118, 4172095, 
  4174339
 (Торговий відділ)
Тел./Факс: (044) 4517516, 5255844
e-mail: oksomat.an@gmail.com

Розробка та виробництво композиційних матеріалів 
(світлового та хімічного твердіння) для ортопедичної 
та терапевтичної стоматології.

Ексклюзивний представник компаній:
ALAN & Co. SA (Бельгія)
Bioloren (Італія)
Dental Composite (Великобританія) 
Hager&Werken (Німеччина) 
Horico (Німеччина)
Humanchemie (Німеччина)
NAIS (Болгарія)
Nordiska Dental (Швеція)
WaterPik® Technologies (США)

Представник компаній:
Harald Nordin (Швейцарія)
Horico (Німеччина)
Kenda (Ліхтенштейн)
Microbrush Corporation (США).

OKSOMAT-AN

43, Mezhygirs’ka St.,
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4173118, 4172095,
      4174339
 (trade department)
Phone/Fax: +380 44 4517516, 5255844
e-mail: oksomat.an@gmail.com
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The offi cial distributor of the world-known German 
manufacturers: DEGUDENT (DEGUSSA Dental), 
DUCERA, NTI, SCHULER DENTAL, DENTSPLY. The 
delivery of the dental materials, equipments for dental 
laboratories and stomatological rooms. We always have 
the broad spectrum of the materials of these companies. 
We take a personal orders, propose dental courses and 
give a different kind of information.

We produce our own crucibles for casting 
machines.

The delivery in Ukraine is free.

ОПТІМА

вул. Кудряшова, 7,
м. Київ, 03035, Україна
Тел./Факс: (044) 2392157 (58),
  2440642 (43)
Факс: (044) 2440895

Офіційний дистриб’ютор всесвітньо відомих 
німецьких фірм виробників: DEGUDENT (DEGUSSA 
Dental) ,  DUCERA, NTI,  SCHULER DENTAL, 
DENTSPLAY. Постачання та реалізація матеріалів 
та обладнання для зуботехнічних лабораторій та 
стоматологічних кабінетів. У нас завжди самий 
повний спектр товару цих виробників. Приймаємо 
персональні замовлення за каталогами. Інформаційна 
підтримка, навчання.

Власне виробництво тиглів для ливарок. 
Безкоштовна доставка по Україні.

OPTIMA

7, Kudryashova St.,
03035, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2392157 (58),
      2440642 (43)
Fax: +380 44 2440895
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«Orto-Line» is a space of orthodontics.
Offi cial exclusive dealer in Ukraine:
- GAC (THE USA): metallic, aesthetic brackets, wires, 

bands, instruments, and all necessity for orthodontics.
- Sheau-Dental (Germany): machines for forming of 

devices under pressure, plates, and also all necessary 
supplies

Today «Orto-Line»is:
- wide range of products on stock in Lviv;
- excellent delivery service within Ukraine directly 

to your working place FREE OF CHARGE up to two 
business days

- professional consultations;
- courses for beginners at the dental center «Perfect 

- Dent» («Perfect-Dent»);
- courses, lectures, practical trainings with participation 

of foreign lecturers for doctors and dental technicians.

ОРТО-ЛАЙН
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. К. Левицького, 27/8,
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (0322) 758646,
 (032) 2967208,
Тел./Факс: (032) 2255975
e-mail: ortoline@mail.lviv.ua
www.orto-line.lviv.ua

Cпільне датсько-польсько-українське підприємство 
«Орто-Лайн» працює на ринку України вже 9 років.

«Орто-Лайн» – простір ортодонтії.
Офіційний ексклюзивний представник в Україні:
- GAC (США): металеві, естетичні брекети, 

дуги, кільця, інструменти, та все необхідне для 
ортодонтії;

- Sheau-Dental (Німеччина): апарати для 
формування пристроїв під тиском, пластини, а також 
всі необхідні витратні матеріали;

Сьогодні «Орто-Лайн» це:
- найзручніша та найоперативніша доставка у межах 

України на Ваше робоче місце БЕЗКОШТОВНО
- професійні консультації;
- курси для початківців на базі стоматологічного 

центру «Перфект-Дент»;
- курси, лекції, практичні заняття за участю 

іноземних лекторів для лікарів та зубних техніків;
- завжди широкий асортимент товарів на складі 

у Львові.

ORTO-LINE LTD.
JOINT-VENTURE

of. 8, 27, K. Levytskyy St.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 758646,
 +380 32 2967208,
Phone/Fax: +380 32 2255975
e-mail: ortoline@mail.lviv.ua
www.orto-line.lviv.ua
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«Panmed» Ltd was founded in 1991. The company 
is known all over the territory of ex-USSR for its highly 
qualitative and innovative products.

«Panmed» develops and produces original medical 
equipment:

- Cameras for storage of aseptic instruments 
«Panmed – 1», «Panmed – 5», «Panmed – 7», «Panmed 
– 10»;

- Medical tables «Panok»;
- Dental sectional furniture made of metal;
- Mirror elucidation «PanLux»;
«Panmed» ltd has been producing Cameras for 

storage of aseptic instruments since 1993. Cameras are 
assigned for keeping sterilized medical instruments and 
make an alternative for old method of displacement with 
use of cloth. Cameras are highly effective against the 
mostly aggressive fl ora (that was proved by researches 
of All-Union Scientific and Research of Preventive 
Toxicology and Desinfectology) this guarantees sterile 
conditions of the inside of camera.

Cameras are in use everywhere when the use of 
sterilized instruments and materials are required.

ПАНМЕД
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕОНЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Приморський бульвар, 6,
м. Одеса, 65026, Україна
Тел./Факс: (0482) 347788, 7294772, 
    7294782
e-mail: panmed@eurocom.od.ua,
           klinika@panmed.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Панмед» було засновано в 1991 році. Компанія 
відома по всій території колишнього СРСР та за 
її межами своєю високоякісною та інноваційною 
продукцією.

ТОВ «Панмед» розробляє та виробляє оригінальне 
медичне обладнання:

- Камери для зберігання стерильних виробів 
«Панмед – 1», «Панмед – 5», «Панмед – 7», «Панмед 
– 10»;

- Столики медичні «Панок»;
- Тумби мобільні «Соло»;
- Медичні модульні меблі з металу;
- Дзеркальні освітлювачі «ПанЛюкс»;
Камери для зберігання стерильних виробів 

«Панмед – 1» серійно виробляються нами з 1993 
року. Камери пройшли випробування в провідних 
дослідницьких центрах та внесені в Реєстр виробів 
медичного призначення України, Росії та Республіки 
Казахстан; мають позитивні відгуки головних лікарей 
Клінічної лікарні Управління справами Президента РФ, 
Медичного центра Управління справами Президента 
Республіки Казахстан, Головного воєнного Клінічного 
Госпиталя ім. Бурденко, начальника Української 
Державної протичумної станції і т.д.

Інструкція по використанню камер «Панмед-1» 
затверджена Постановою Головного державного 
Санітарного лікаря України.

Наша продукція має заслужений авторитет у 
медичних робітників від Ужгорода до Дніпропетровська, 
від Магадана до Калінінграда – по всій території 
колишнього СРСР.

PANMED LTD.

6, Prymors’kyi Blvd,
65026, Odesa, Ukraine
Phone/Fax: +380 482 347788, 7294772,
        7294782
e-mail: panmed@eurocom.od.ua,
           klinika@panmed.com.ua
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Solutions for ORTHODONTISTs
provided by RMO® 
Rocky Mountain® Orthodontics (U.S.A):
- Brackets, Bands, Wires,
- Tubes, Retainers, Coil Springs,
- Face Masks, Elastics, Instruments;
provided by LewaDental (Germany):
- The wide range of Expansion Screws,
- Facebows,
- Orthodontic lab wires.
Solutions for DENTAL LABORATORIEs
provided by BK Giulini (Germany):
- Investment compounds MG Speed, EHT SF, HS,
- Dental alloys CB, PA, CB/N,
- Special dental plasters: ІІ, ІІІ & IV class,
- Aluminums oxide and glass beads,
- Duplicating and silicon mass;
provided by Wiedent (Poland)
- Acrylic toothes
- Acryl and waxes.
Educational Programs in Ukraine and abroad.

ПАРК ДЕНТАЛ™ СЕРВІС

вул.Окуневського, 1,
м. Львів, 79058, Україна
Тел./Факс: (032) 2407971
e-mail: ParkDental@ukr.net

Комплексні рішення для ЛІКАРІВ-ОРТОДОНТІВ
ексклюзивно від компанії RMO® 
Rocky Mountain® Orthodontics (США):
- Брекети, Бандажні кільця, Дуги,
- Трубки, Пружини, Ретейнери,
- Лицеві маски, Еластики, Інструменти;
від компанії LewaDental (Німеччина):
- Гвинти ортодонтичні,
- Лицеві дуги,
- Дріт ортодонтичний.
Рішення для ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
від компанії BK Giulini (Німеччина):
- Маси формувальні MG Speed, EHT SF, HS,
- Сплави стоматологічні CB, PA, CB/N,
- Супер-гіпси ІІ, ІІІ та IV класів,
- Оксид алюмінію та скляні перли,
- Дублювальні маси;
від компанії Wiedent (Польща)
- Зуби акрилові для протезування,
- Пластмаси та віск.
Навчальні програми в Україні та закордоном.

PARK DENTAL SERVICE

1, Okunevskogo St.,
79058, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2407971
e-mail: ParkDental@ukr.net
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Premier Dental Ltd makes wholesale and retail 
trade by dental materials, instruments and equipment, 
establishes theoretical and practical courses with 
participation of fi rm-manufacture professionals.

Provides technical support and warranty service.
We are an offi cial representative of such fi rms:
Bredent (Germany) – 30 years of dental innovations 

–such kind of products are offered:
- attachments and locks;
- waxes, silicones, FGP system, adhesive systems, 

glues, wax patterns, accessories;
- mills, brushes, diamond wheels, burs and other 

rotating instruments;
- milling units, air-aqua turbines, wax knives, dipping 

units, vacuum mixing systems.
Zhermapol (Poland) – manufacturer of dental 

prosthetics resins, plasters, accessories.
BONART (Taiwan) – manufacturer of ultrasonic 

piezoelectric and magnetostrictive scalers, tips and 
inserts, curing LED lamps, electrosurgery units etc.

We are also an exclusive representative of such 
fi rms:

IV-Tech (South Korea) – manufacturer of high quality 
and powerful dental curing and bleaching LED lamps, 
which will allow you to save your time and arrange 
functioning of your cabinet or clinic in new style.

Nouvag (Switzerland) – well known manufacturer of 
dental and medical equipment for surgery, implantology, 
endodontic treatment, dental laboratories etc.

Premier Dental is an exclusive representative of such 
fi rms as Ultradent, Jen-Dental, Bausch in West region 
of Ukraine.

ПРЕМ’ЄР-ДЕНТАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Офіс:
вул. Грабовського, 11, корп. 5
м. Львів, 79000, Україна

Магазин:
вул. Ніжинська, 10
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2976365,
 (032) 2976364, 2602363
e-mail: premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua

Фірма «Прем’єр-Дентал» здійснює гуртову та 
роздрібну торгівлю стоматологічними матеріалами, 
інструментами та обладнанням, регулярно організовує 
теоретичні і практичні курси з участю фахівців фірм-
виробників.

Забезпечуємо технічний супровід та гарантійне 
обслуговування.

Офіційний дилер фірм:
Bredent (Німеччина) – лідера з виробництва та 

розробки зуботехнічних матеріалів, інструментів та 
обладнання, що має 30-річний досвід інновацій в галузі 
стоматології. Серед пропонованої продукції цього 
виробника:

- системи замкових кріплень для бюгельних протезів 
– атачмени;

- воски, дублювальні маси, системи для ущільнення 
телескопічних з’єднань, системи підвищення адгезії 
металу до кераміки, клеї, профільовані воскові конструкції, 
різноманітні допоміжні матеріали;

- фрези, щітки, диски, бори та інші обертальні 
інструменти;

- фрезери, повітряно-водяні турбіни, електрошпателі, 
воскотопки, вакуумні змішувачі;

Zhermapol (Польща) – виробника зуботехнічних 
пластмас, гіпсів та допоміжних матеріалів.

BONART (Тайвань) – виробника ультразвукових 
п»єзоелектричних та магнітостриктивних скейлерів, 
насадок та вкладок до них, а також фотополімерних 
світлодіодних ламп, термокоагуляторів та ін.

Ексклюзивний представник в Україні фірм:
IV-Tech (Південна Корея) – виробника високоякісних 

і потужних фотополімерних та фотовідбілюючих 
світлодіодних ламп, які дозволяють зекономити час та по-
новому організувати роботу вашого кабінету чи клініки.

Nouvag (Швейцарія) – відомого виробника 
стоматологічного та загально-медичного обладнання, 
що використовується в хірургії, імплантології, для 
ендодонтичного лікування, для зуботехнічних робіт 
тощо.

Ексклюзивний представник у західному регіоні фірм:  
Ultradent, Jen-Dental, Bausch.

PREMIER DENTAL LTD

build. 5, 11, Grabovs’kogo St.
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2976365,
 (032) 2976364, 2602363
e-mail: premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua
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The company produces:
- THERMODENT T-04 and T-05 vacuum furnaces 

for porcelain fi ring;
- THERMODENT T-06 vacuum furnace for porcelain 

fi ring and making VITA In-Ceram metal-free ceramic;
- THERMODENT TP-01 vacuum press furnace for 

porcelain fi ring and pressing ceramic crowns (full ceramic 
technology);

- MP-60 burnout furnace;
-  PR-03 and R-012 programmed heat ing 

controllers;
- VS-01 digital wax pre-heating unit with electric 

waxknife;
- FT-01 photopolymerization-and-thermal furnace for 

extra-oral polymerization of crowns and bridges by light- 
and-thermal processes using ESTENIA TM composite 
materials.

The company offers free delivery within Ukraine.
We also offer repair of medical equipment both 

domestic and import production.

ПРОГРЕТ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА

вул. Ю.Липи, 20,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2272346
 (Сервіс-центр)
Тел./Факс: (032) 2407020, 2316346
e-mail: offi ce@progret.com
www.progret.com

Виробництво медичного обладнання:
- вакуумні печі Термодент Т04, Термодент Т05 для 

відпалу металокераміки;
- вакуумна піч Термодент Т06 для відпалу 

металокераміки і виготовлення безметалевої кераміки 
VITA In-Ceram;

- вакуумна прес піч Термодент ТП01 для відпалу 
металокераміки і пресування керамічних коронок;

- муфельна піч МП60;
- програмні регулятори температури ПР03 і 

Р012;
- цифрова воскотопка з шпателем ВШ01;
- фотополімерно-термічна піч ФТ01 для 

екстраоральної полімеризації світлом і при допомозі 
температури коронок і мостовидних протезів з 
композитних матеріалів ESTENIA.

Ремонт медичного обладнання вітчизняного і 
імпортного виробництва.

Безкоштовна служба доставки замовлень в межах 
України.

PROGRET LTD.
RESEARCH-AND-PRODUCTION 
COMPANY

20, Yu. Lypa St.,
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2272346
Phone/Fax: +380 32 2407020, 2316346
e-mail: offi ce@progret.com
www.progret.com
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First endodontic clinic in Ukraine that implemented 
in everyday work modern technologies for root canals 
treatment, fi rst used surgical microscope for treatment.

Systematically carries out practical course in root 
canal treatment for doctors and junior member of 
teaching or research staff using modern equipment and 
materials.

Excusive representative on the territory of Ukraine 
of the companies SybronEndo, Obtura/Spartan 
corporation, Premier, Dental Hi Tec, Owandy, Leica 
Microsystem, Milestone Scientifi c, who are the leaders 
among producers of high quality equipment for root 
canal treatment.

Offers a wholesale and retail of equipment for 
root canal treatment, expenditures, accessories, and 
technical support, consultations, servicing as well.

ПРОФІДЕНТ-ПЛЮС

вул. Єфремова, 85,
м. Львів, 79044, Україна
Тел.: (032) 2401740
Тел./Факс: (032) 2402407
e-mail: dentist@profi dent-plus.lviv.ua
www.profi dent-plus.lviv.ua

Перша ендодонтична клініка в Україні, яка 
впровадила в повсякденну роботу найсучасніші 
технології для лікування кореневих каналів, вперше 
застосувала для лікування операційний мікроскоп.

Систематично Проводить: практичний курс з 
ендодонтії для лікарів та асистентів з використанням 
найсучаснішого обладнання та матеріалів.

Ексклюзивний представник на території України 
фірм SybronEndo, Obtura/Spartan corporation, Premier, 
Dental Hi Tec, Owandy, Leica Microsystem, Milestone 
Scientifi c, які є лідерами у виробництві високоякісного 
обладнання для ендодонтії.

Пропонує гуртовий та роздрібний продаж 
обладнання для ендодонтії, витратних матеріалів, 
аксесуарів, а також тех. підтримку, консультації, 
сервісне обслуговування.

PROFIDENT-PLUS

85, Yefremova St.,
79044, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2401740
Phone/Fax: +380 32 2402407
e-mail: dentist@profi dent-plus.lviv.ua
www.profi dent-plus.lviv.ua
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Clinic of dental implantation and prosthetics RADIX 
IMPLANTS.

An offi cial representative of «PROEKTSIYA» (Minsk, 
Belorus) in Ukraine – manufacturer of dental implant 
RADIX. Dental services using dental implantation; 
consultations and teaching of dentists and dental 
mechanics on implantation problems; complex dental 
services using implantation, help other clinics to organize 
implantation services to master.

РАДІКС ІМПЛАНТАНТС

вул. Головна, 137,
м. Чернівці, 58000, Україна
Тел./Факс: (0372) 545126
e-mail: implatec@chv.ukrpack.net

Офіційне представництво в Україні ПК «ПРОЕКЦІЯ» 
(Мінськ, Білорусь). Виробника дентальних імплантатів 
RADIX. Комплексна стоматологічна допомога 
з використанням зубної імплантації; постійні 
консультації та навчання лікарів стоматологів і зубних 
техніків з проблем дентальної імплантації; сприяння 
іншим клінікам в організації імплантологічної 
служби, освоєнні мультимодальної імплантологічної 
системи RADIX та поставка дентальних імплантатів і 
інструментів системи RADIX по Україні.

RADIX IMPLANTS

137, Golovna St.,
58000, Chernivtsi, Ukraine
Phone/Fax: +380 372 545126
e-mail: implatec@chv.ukrpack.net
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Regard Ltd. is a leader at the dental market of 
East Ukraine, which practices in wholesale and retail 
trades of Dental goods, instruments and equipment 
of the manufactures from Europe and USA, Russia 
and Ukraine. Regard Ltd. is a distributor of the dental 
products of such companies as SpofaDental (Czechia), 
Taifun-Med (Serpuhov, Russia).

For more than 13 years of successful activity, our 
company gained big experience, has wide assortment 
of goods and strong material and technical basis, 
guarantees the unique service.

Regard Company is an exclusive dealer of:
- Slovadent (Slovak Republic): dental equipment 

– Chiradenta (Optimal, Basic)
- Dental X (Italy): autoclaves
- Omega-Dent, Averon (Russia)
- Pegasus (Great Britain): dental lubricant
Our principle is «we call – we deliver». We already 

work in 10 regions of Ukraine (Kharkiv, Donets’k, 
Lugans’k, Dnipropetrovs’k, Kirovograd, Tcherkasy, 
Odesa, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolayiv). 

Nowadays all these possibilities make Regard 
Ltd. one of the most mobile and dynamic Ukrainian 
company.

РЕГАРД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Семиградська, 12-А,
м. Харків, 61068, Україна
Тел./Факс: (057) 7380953, 7170297,
  7716590, 7032325
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

Адреса філії у м. Одеса:
вул.Успенська, 47
Tел./факс: (048) 7286845

Фірма «Регард» - лідер на стоматологічному 
ринку Східної України, яка займається оптовою та 
роздрібною торгівлею стоматологічними матеріалами, 
інструментами і обладнанням фірм-виробників з 
Європи та Америки, Росії та України.

За 13 років фірма набула великого досвіду, 
має дуже широкий асортимент товару та міцну 
матеріально-технічну базу, гарантує унікальний 
сервіс. 

Фірма «Регард» є ексклюзивним дистриб’ю-
тором:

- фірми «Slovadent» (Словаччина): установки 
CHIRADENT (Optimal, Basic);

- фірми «SpofaDental» (Чехія)
- фірми «Dental X» (Італія): автоматичні вакуумні 

стерилізаційні системи;
- фірми «Омега-Дент», «Аверон» - стоматологічне 

обладнання - (Росія)
- фірми «Pegasus» (Англія): спрей-змазка для 

стоматологічних наконечників.
Усі ці можливості роблять фірму «Регард» 

наймобільнішою та найдинамічнішою компанією на 
Україні.

REGARD LTD

12-A, Semygrads’ka St.,
61068, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7380953, 7170297,
       716590, 7032325
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

Branch offi ce in Odesa: 
Uspenskaya Street, 47
Phone/Fax: +380 48 7286845
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Authorized importer and distributor of leading 
manufacturers:

- Laboratorios Inibsa S.A. (Spain) - anesthetic 
Articaine;

- A-DEC (USA) - dental equipment systems, 
portables;

- Fortune (China) - dental equipment systems;
- W&H (Austria) - handpieces;
- Coltene/Whaledent (Switzerland) - fi lling materials, 

impression materials, polymerization lamps, scalers;
- Hygenic (USA) - dental dam, endodontics;
- Horico (Germany) - burs, strips, discs;
- Ribbond (USA) - bondable reinforcement ribbon;
- Dental Hi Tec (France) - electronic dental anesthesia 

system SleeperOne.
Dental health care.

РІКОТА

вул. Володимира Великого, 31,
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (0322) 659510, 659214,
    631590, 659215
Факс: (032) 2971202
e-mail: offi ce@rikota.com.ua

Офіційний імпортер та дистриб’ютор провідних 
виробників:

- Laboratorios Inibsa S.A. (Іспанія) - анестетик 
Артикаїн;

- A-DEC (США) - стоматологічні установки 
стаціонарні та пересувні;

- Fortune (Китай) - стоматологічні установки;
- W&H (Австрія) - наконечники;
- Coltene/Whaledent (Швейцарія) - пломбувальні 

матеріали, відбиткові матеріали, фотополімеризаційні 
лампи, скалери;

- Hygenic (США) - кофердами, ендодонтія;
- Horico (Німеччина) - бори, стріпси, диски;
- Ribbond (США) – з’єднувальна армуюча 

стрічка;
- Dental Hi Tec (Франція) - стоматологічний 

електронний пристрій для анестезії SleeperOne.
Товари завжди на складі.
Продаж в кредит.
Вигідні знижки дилерам і торговим агентам.
Стоматологічна допомога.

RIKOTA CO.

31, Volodymyra Velykoho St.,
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 659510, 659214,
        631590, 659215
Fax: +380 32 2971202
e-mail: offi ce@rikota.com.ua
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SAGADENT Trade Company provides the dental 
products of high quality by the famous companies-
producers:

«MANI» ( Japan) - endodontic instruments, diamond 
and solid-alloyed boron

MORELLI (Brazil) – everything for orthodontics
ZERMAPOL ( Poland) – various basis plastic
META BIOMED ( Korea) – materials for tooth fi lling 

etc.
«СТОМАХІМ» ( Russia) – various jonomer cement 

for tooth fi lling, fi xation, padding etc.
«АМПАРО» ( Russia) – protective glasses 
Present a huge variety of the dental products. Quick 

delivery to any place of Ukraine.

САГАДЕНТ
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

вул.Попудренка 52, оф. 608,
м. Київ, 02094, Україна
Тел.: (044) 3316163; 4927307
e-mail: sagadent@voliacable.com
www.sagadent.com.ua

Впровадження  в  Укра їн і  високояк існо ї 
стоматологічної продукції відомих компаній 
виробників:

«MANI» (Японія)-ендодонтичні інструменти, 
діамантові та твердосплавні бори

Ендодонтичні ексклюзивні технології від компаній 
виробників з США

MORELLI (Бразилія)- все для ортодонтії: брекети, 
кільця, дуги, еластики та інше

ZERMAPOL (Польща)- різноманітні базисні 
пластмаси

META BIOMED (Корея)-матеріали для пломбування 
каналів, гутаперчеві та паперові штифти та інш.

«ВЛАДМІВА» (Росія)-бори діамантові  та 
твердосплавні

«СТОМАХІМ» (Росія)- різноманітні йономерні 
цементи для пломбування, фіксації, прокладки та 
інш.

Захисні окуляри з стійким антизапотіваючим 
ефектом

Багато іншої відомої стоматологічної продукції. 
Швидка доставка у будь яке місце України.

SAGADENT
TRADE COMPANY

Off. 608, 52 Popudrenka St.,
02094, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3316163; 4927307
e-mail: sagadent@voliacable.com
www.sagadent.com.ua
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Production of modern dental equipment: dental units, 
turbine attachments, compressors, portable dental units, 
dental instruments.

Complex supply of dental, radiographic, sterilization 
equipment for medical institutions and dentist cabinets.

САТВА
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

а/с 314, вул. 15 Квітня, 6,
м. Тернопіль, 46023, Україна
Тел.: (0352) 289291, 267156
Тел./Факс: (0352) 287175, 433025, 
   289291
e-mail: offi ce@satva.com.ua
www.satva.com.ua

Виробництво сучасного стоматологічного 
обладнання: установок, турбінних приставок, 
компресорів, портативних бормашин, інстру-
ментарію.

Комплексна поставка стоматолог ічного, 
рентгендіагностичного, стерилізаційного обладнання 
для медичних закладів і стоматологічних кабінетів.

SATVA JSC

P. o. Box 314, 6, April 15 St.,
46023, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 289291, 267156
Phone/Fax: +380 352 287175, 433025,
        289291
e-mail: offi ce@satva.com.ua
www.satva.com.ua
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Manufacture of diamond rotary instruments.

СВД ТРЕЙДІНГ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сокальського,1, оф. 27,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (044) 469963
Тел./Факс: (044) 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net

Виготовлення д іамантового обертового 
інструменту.

SVD TRADING LTD.

Of. 27, 1, Sokal’skogo St.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 469963
Phone/Fax: +380 44 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net
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New method of prosthesis on glass mounts.
Familiarization lectures, seminars, master-class.

СІ.ТІ.КАР.

Офіційний представник в Україні ZX-27
вул. Б.Хмельницького 14-Б,
м. Харків, 61000, Україна
Тел.: (057) 7582678
Тел./Факс: (057) 7323417
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru
www.sitikar.com.ua

Новий метод протезування на скляних опорах.
Ознайомлюючі лекції, семінари, майстер-клас.

SI.TI.KAR

Offi cial representative of ZX-27 in Ukraine
14-B, Khmel’nyts’kyi St.,
61000, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7582678
Phone/Fax: +380 57 7323417
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru
www.sitikar.com.ua
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Magazine «Modern stomatology» is the main 
Ukrainian journal for dentists.

This journal is reviewed.
Circulation: 6000 copies. Subscription code: 

22924.

СОВРЕМЕННАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ЖУРНАЛ

а/с 32, м. Київ, 04210, Україна
Тел./факс.: (044) 5297027; 2302719
e-mail: stom@d-line.org.ua 
www.stomatology.org.ua;
www.medexpert.org.ua.

Журнал «Современная стоматология» – 
центральний, український стоматологічний журнал, 
що рецензується.

Тираж 6000 екз. Підписний індекс – 22924.

MODERN STOMATOLOGY
MAGAZINE

PO Box 32, 04210, Kyiv, Ukraine,
Phone/fax: +380 44 5297027; 2302719
e-mail: stom@d-line.org.ua 
www.stomatology.org.ua; 
www.medexpert.org.ua
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry.
Offi cial dealers of Spofa-Dental a.s. in Ukraine:
DENS - Phone/fax: +380 3122 51564
CRIMEA-MEDMARKET –

     Phone/fax: +380 652 248561
REGARD - Phone/fax: +380 572 282325
UKRMED – Phone/fax: +380 44 4584760

СПОФА ДЕНТАЛ А.С.
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА.
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

бульв. Л.Українки, 26,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912
Факс: (044) 2861003
e-mail: golov@dental.kiev.ua

Матеріали для терапевтичної та ортопедичної 
стоматології.

Офіційні дилери фірми SpofaDental a.s. в 
Україні:

ДЕНС - тел./факс: (03122) 51564
КРИМ-МЕДМАРКЕТ –

                  тел./факс: (0652) 248561
РЕГАРД - тел./факс: (0572) 268953
УКРМЕД - тел./факс: (044) 4584760

SPOFA DENTAL A.S.
CZECH REPUBLIC.
REPRESENTATION IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912
Fax: +380 44 2861003
e-mail: golov@dental.kiev.ua
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Dental Depot «STAMIL» (Kristar Plus) was established 
in 1999. The sphere of its activity covers wholesale and retail 
trade of dental materials and tools, supplying dental labs and 
publishing scientifi c magazine – Denta-Blitz, and educational 
service.

«STAMIL» (Kristar Plus) is exclusive and official 
representative of the following companies:

Ultradent (USA), JenDental LLC (USA), SHINHUNG 
(Korea), Bio-Art (Brasil). «STAMIL» (Kristar Plus) is authorized 
distributor of such leading manufacturing fi rms as 3M-ESPE, 
Hawe-Neos, Kerr, Edenta, GlasSpan, ALPHA-BETA, Voco, 
DentaFilm, VladMiva, TOP, Dr Schumacher Gmbh, Chema-
Elektromet. 

«STAMIL» (Kristar Plus) supplies materials and equipment 
manufactured by Bredent, Kodak, Dentsply, Maillefer, Mani, 
Stoma, BODE etc.

«STAMIL» (Kristar Plus) represents following products 
manufactured by American-Ukrainian joint enterprise «JenDental 
Ukraine» (TM «Elitek-TM»):  «Ultropaline» – ceramic mass 
fused-to-metal dental prosthesis;  «Faort-Platinum» – vacuum 
microprocessor furnace for dental porcelain burning; «UltraBlast» 
– sand-blasting machine; «Master-Term» – electrospatula for 
wax modelling; «Digi-Wax 3» – electrospatula for wax modelling 
and digital dipping pot; «Ultraform» – vacuum tray former; «T-
750» – model trimmer; «Lumeon» – LED curing light unit used 
for the polymerization of dental materials.

«STAMIL» (Kristar Plus) organizes and performs educational 
courses for stomatologists and dental lab personnel in its own 
Educational centre for the last three years.

«STAMIL» (Kristar Plus) is a publisher of the scientifi c 
magazine – «Denta-Blitz». «Denta-Blitz» informs about 
the newest dental technologies, clinical cases, seminars, 
conferences, exhibitions and is distributed by mail free of 
charge.

Additionally «STAMIL» (Kristar Plus) provides the customers 
with the following service: Wholesale supply of dental materials 
and tools; Fast delivery service throughout Ukraine; Free order-
delivery in Kyiv.

СТАМІЛ (КРІСТАР ПЛЮС)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Бердичівська 1,
м. Київ, 04116, Україна
Тел./Факс: (044) 4559078
 (торговий відділ),
 (044) 4559957
 (торговий зал),
  4559958  (гурт)
e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua
www.stamil.com.ua

Дентальне Депо Компанії «СТАМІЛ» (Кристар 
Плюс) – ексклюзивно представляє компанії: Ultradent, 
JenD LLC (JenDental), Bio-Art, SHINHUNG. Є 
офіційним представником та імпортером продукції 
компаній: 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco, Chema-
Elektromet, DentalFilm, Д-р Шумахер. Також пропонує 
стоматологічне обладнання, матеріали та аксесуари 
провідних фірм-виробників: Kodak, Alpha-Beta, 
GlasSpan, ВладМива, ТОР, Dentsply, Maillefer, Mani, 
BODE та інших.

Представляє на ринку України продукцію 
американо-українського СП «ДженДентал-
Україна» (Торгова марка «Елітек-ТМ»): масу для 
металокерамічного протезування «Ультропалин», 
вакуумну піч «Faort-Platinum» - для відпалу 
металокераміки, піскоструменевий апарат «Ultra-
Blast», електрошпатель «Master-Term», цифрову 
воскотопку з електрошпателем «Digi-Wax 3», 
вакуумний формувач кап «Ultraform», зуботехнічний 
тример «Т-750» та світлодіодний фотополімерізатор 
«Lumeon».

Навчальний Центр Компанії «СТАМІЛ» (Кристар 
Плюс) пропонує освітні цикли для лікарів стоматологів 
та зубних техніків. 

Компанія «СТАМІЛ» (Кристар Плюс) видає 
періодичний спеціалізований журнал «Дента-Бліц», 
який містить інформацію про передові Дентальні 
технології, клінічні випадки, семінари, лекції, 
конференції, виставки та поштою розповсюджується 
серед стоматологів безкоштовно.

Здійснює оптові поставки стоматологічних 
матеріалів та препаратів.

Доставка кур’єрською поштою до всіх регіонів 
України. Безкоштовна служба доставки замовлень в 
межах м. Києва.

STAMIL (KRISTAR PLUS)

1, Berdychivska St.,
04116, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax  +380 44 4559078,
 +380 44 4559957, 4559958
e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua
www.stamil.com.ua
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Monthly actual journal for professional.
Review of the last changes to legislation. The 

consultations and explanations of the lawyer.
The most actual and checked information about new 

methods and technologies, materials and equipments.
Independent opinions, polemics, debates, events!

СТОМАТОЛОГ ІНФО

а/с 2859, м. Харків, 61100, Україна
Тел.: (057) 7516930
Факс: (057) 7120872
e-mail: info@avista.kh.ua
www.100matolog.com

Повноколірний щомісячний актуальний журнал 
для фахівців.

- Огляд останніх змін у законодавстві. Консультації 
та роз’яснення юриста.

- Найбільш актуальна й перевірена інформація 
про нові методи й технології,  матеріали та 
устаткування.

- Незалежні думки, полеміка, дискусії, події!

STOMATOLOG INFO

P.O. Box 2859, 61100, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7516930
Fax: +380 57 7120872
e-mail: info@avista.kh.ua
www.100matolog.com
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Magazine for dentists and laboratory technicians. 
Frequency of appearance — once a month. 

Subscription code — 48775.

СТОМАТОЛОГ
ЖУРНАЛ

пр. Леніна, 40, к. 255,
м. Харків, 61166, Україна
Тел./Факс: (057) 7178900
Факс: (057) 7020806
e-mail: dentist@mega-pharm.com
www.100matolog.com

Журнал для практикуючих стоматологів і зубних 
техніків

Найкращі публікації вітчизняних та зарубіжних 
авторів. Об’єм — 56-64 стор. Періодичність — 1 раз 
на місяць.

Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» 
— 48775.

STOMATOLOG
MAGAZINE

room 255, 40, Lenin Ave.,
61166, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7178900
Fax: +380 57 7020806
e-mail: dentist@mega-pharm.com
www.100matolog.com
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Broad spectrum of dental equipment, tools, materials 
and disinfectant agents of world prominent companies 
for complex clinics, private dentist’s offi ces and dental 
laboratories supplying.

Offi cial representative of the company «Tayfun-
Med» (Russia, Serpuhiv) – dental technique producer: 
air-turbine and micromotor handpieces, pneumatic and 
electric micromotors, portable dental drilling machines.

Mediprogres (Slovakia) – new generation dental units 
of the Hiradent series (Practic, Mini) producer.

Flexible discount system for patrons and bulk buyers, 
dealer network forming.

Free delivery within limits of Kiev and outsize 
dispatch over Ukraine.

Provides people with dental services.

СТОМАТОЛОГ-Ж

вул. Ш.Руставелі, 27,
м. Київ, 01023, Україна
Тел.: (044) 2871020
Тел./Факс: (044) 5319890, 5319891

Широкий спектр стоматологічного обладнання, 
інструментарію, матеріалів та дезинфікуючих засобів 
провідних фірм світу для комплексного забезпечення 
клінік, приватних кабінетів та зуботехнічних 
лабораторій.

Офіційний представник фірми «Тайфун-Мед» 
(Росія, м.Серпухів) – виробника стоматологічної 
техніки: турбінних та мікромоторних наконечників, 
пневматичних і  електричних мікромоторів, 
портативних бормашин.

Медіпрогрес (Словаччина) – виробник новітнього 
покоління стоматологічних установок серії Хірадент 
(Практік, Міні).

Гнучка система знижок для постійних та оптових 
покупців, формування мережі дилерів.

Безкоштовна доставка в межах Києва та 
негабаритних відправлень по Україні.

Надає лікувальні стоматологічні послуги 
населенню.

STOMATOLOG – G

27, Sh. Rustaveli St.,
01023, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2871020
Phone/Fax: +380 44 5319890, 5319891
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The new journal of the Orthodontists Association of 
Ukraine is interest as for practicing orthodontists so for 
those, who only intends to study of orthodontia. 

On the pages of journal it is possible to be acquainted 
with the foremost scientifi c directions and the problems 
of domestic and world orthodontia. Important value in 
this journal is given to the contemporary orthodontic 
procedures, to the information about the new materials 
and tools used in the orthodontic practice. Also you 
can learn and discuss the interesting cases from the 
practice, you will fi nd information about the work of 
the Orthodontists Association of Ukraine and foreign 
orthodontic societies, the information about conferences 
and training seminars.

Considerable attention will be given by one of the vital 
problems of contemporary medicine - to legal aspects of 
the interrelations between doctor and patient.

The journal will be useful not only to orthodontists 
but also to dental technicians because on its pages 
examined the laboratory stages of the production of 
orthodontic equipment.

There is information for the patients about the 
hygiene of the cavity of mouth during the orthodontic 
treatment.

Journal publishes per quarter. To sign the journal is 
possible through the editorial stuff and also through the 
subscribing agencies of Ukraine.

СУЧАСНА ОРТОДОНТІЯ

вул. Зоологічна, 1,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2091365, 4839985
e-mail: ukrstom@mail.ru

Новий журнал Асоціації ортодонтів України буде 
цікавим як для практикуючих ортодонтів, так і для тих, 
хто тільки збирається займатися ортодонтією.

На сторінках журналу можна ознайомитися з 
передовими науковими напрямками та проблемами 
вітчизняної та світової ортодонтії. Неабияке 
значення в даному виданні приділяється сучасним 
ортодонтичним методікам, відомостям про нові 
матеріали та інструменти, що використовуються в 
ортодонтичній практиці. Також ви можете дізнатися 
та обговорити цікаві випадки із практики, знайдете 
інформацію про роботу Асоціації ортодонтів України та 
закордонних ортодонтичних товариств, відомості про 
проведення конференцій та навчальних семінарів.

Велика увага буде приділятися одній з найбільш 
актуальних проблем сучасної медицини – правовим 
аспектам взаємовідносин лікаря та пацієнта.

Корисним буде журнал не тільки для лікарів-
ортодонтів, а й для зубних техніків, так як на 
його сторінках розглядаються лабораторні етапи 
виготовлення ортодонтичної апаратури.

Існує інформація для пацієнтів про гігієну ротової 
порожнини в період ортодонтичного лікування.

Журнал виходить щоквартально. Є можливість 
передплатити журнал через редакцію, а також через 
передплатні агенції України.

SUCHASNA ORTHODONTIYA
(‘CONTEMPORARY
ORTHODONTIA’)

1, Zoologichna St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2091365, 4839985
e-mail: ukrstom@mail.ru
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Can assist you:
- with analyzing technical facilities of your clinic and 

possibility of further equipping;
- with working out a detailed plan of your dental clinic 

completing;
- with making rational choice of equipment, paying 

attention to current demands, prospective tasks and 
your preferences;

Offer:
- qualifi ed consulting on dental equipment available 

at the Ukrainian dental market. Comparative analysis of 
technical specifi cations and advantages;

- direct delivery from manufacturer: STERN WEBER, 
GENDEX DENTAL SYSTEMS, VATECH, M.O.COM, 
CATTANI, DETECH, EKOM, EMS, MECTRON.

Don’t hesitate!
Qualifi ed personnel and skilled service engineers 

guarantee reliable functioning of the equipment you have 
chosen. We can help you to save your time.

We are looking forward to mutually advantageous 
co-operation.

You are welcome!

ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ

вул. Мостицька, 9,
м. Харків, 04074, Україна
Тел.: (044) 3603257
e-mail: dentpro@kievnet.com.ua

вул. Мироносицька, 93-а, к.2
Харків, 61023, Україна
Тел.: (057) 7140712, 7140713,
  7141628
e-mail: dent@3w.aviti.net
           dentpro@dentpro.info,
          dentpro@citylink.com.ua

Допоможе Вам:
- проаналізувати технічний стан та оснащеність 

Вашої клініки;
- розробити план оснащення;
- раціонально підібрати необхідне Вам обладнання 

з урахуванням існуючих та перспективних завдань, 
Ваших можливостей та переваг.

Ми пропонуємо:
- безкоштовні консультації по існуючому та 

представленому на українському ринку обладнанню. 
Порівняльний аналіз технічних параметрів, 
властивостей та переваг;

- поставку стоматологічного обладнання напряму 
з заводів-виробників: STERN WEBER, GENDEX 
DENTAL SYSTEMS, VATECH, M.O.COM, CATTANI, 
DETECH, EKOM, EMS, MECTRON.

Не сумнівайтеся!
Наявність кваліфікованого персоналу та 

сервісної служби забезпечить компетентний підбір 
та гарантію надійного функціонування обладнання, 
що постачається. Ми допоможемо Вам заощадити 
Ваш час.

Запрошуємо Вас до взаємовигідної співпраці.
Звертайтеся, і ми обов»язково відповімо на всі 

Ваші запитання.

TECHNODENT PROJECT

9, Mostyts»ka St.,
04074, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 44 3603257
e-mail: dentpro@kievnet.com.ua

Apt. 2, 93-a Mironosytska St.
61023, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7140712, 7140713,
       7141628
e-mail: dent@3w.aviti.net
           dentpro@dentpro.info,
          dentpro@citylink.com.ua
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Ukrainian-Swiss dental Implant System «U-Impl» 
was created by highly professional medics and 
engineers and is produced at the high-tech equipment 
and thus corresponds to all demands of modern dental 
implantology.

У-ІМПЛ – ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!

бульв. Лесі Українки, 23-А, оф. 3,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (067) 4063199
Тел./Факс: (044) 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

вул. Кн.Ольги, 99
м.Львів, 79060, Україна
тел./факс: (032) 2955561,(62)
Тел.моб.: (067) 6729998
e-mail: u-impl@mail.lviv.ua

Cистема «U-Impl» - українсько – швейцарська 
імплантологічна система, створена високопро-
фесійними медиками та інженерами, яка виготов-
ляється на високотехнологічному обладнанні 
та відповідає вимогам сучасної стоматологічної 
імплантології.

U-IMPL - QUALITY OF LIFE!

app.3, 23-A Lesya Ukrayinka Blvd,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4063199
Phone/Fax: +380 44 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

99, Kn.Olga St.
79060, Lviv, Ukraine,
Phone/fax: +380 32 2955561(62)
Phone mob.: +380 67 6729998
e-mail: u-impl@mail.lviv.ua
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Delivery of dental equipment, providing of dental 
clinics and dental laboratories by materials and 
instrument.

Diamond rotary instrument of «Intensiv SA» 
(Switzerland).

Halogens and light-emitting-diode (LED) cure lamps 
«Bluedent» (Bulgaria).

Micromotors devices «Tornado» for doctors and 
dental technicians.

Software for dentistry «Dentalika 3».
First Ukrainian dental Web-server «Ukrdental».
Development and making of dental souvenir and 

publicity products.

ФІРМА СЕРВІС-ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Базарна, 52,
м. Одеса, 65011, Україна
Тел.: (0482) 373361
Тел./Факс: (048) 7281006
e-mail: sc@ukrdental.com
www.ukrdental.com

Поставка стоматологічного обладнання, 
забезпечення стоматологічних клінік і зуботехнічних 
лабораторій матеріалами та інструментом.

Діамантовий обертальний інструмент фірми 
«Intensiv SA» (Швейцарія).

Галогенові та світлодіодні фотополімерні лампи 
«Bluedent» (Болгарія).

Мікромоторні прилади «Торнадо» для лікарів та 
зубних техніків. 

Програмне забезпечення для стоматології: АРМ 
«Денталіка».

Перший Український стоматологічний Web-сервер 
«Укрдентал».

Розробка та виготовлення стоматологічної 
сувенірної та рекламної продукції.

FIRM «SERVICE-CENTRE» LTD.

52, Bazarna St.,
65011, Odesa, Ukraine
Phone: +380 482 373361
Phone/Fax: +380 48 7281006
e-mail: sc@ukrdental.com
www.ukrdental.com
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«KHOROZ-DENTAL» fi rm has been working on the 
Ukraine market since year 1997.

Basic activities:
- sell new and second-hand dental units;
- repair and restoration second-hand dental 

equipment;
- you can buy dental unit in credit and get a lease.
«KHOROZ-DENTAL» is an exclusive representative 

of:
- EURODENT (Italy) – high quality dental unit 

producer;
- MGF (Italy) – a producer of compressors and suction 

aggregates.

ХОРОЗ-ДЕНТАЛ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена, 208 А,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2404531
Тел./Факс: (032) 2984137
e-mail: info@ukrdent.com
www.ukrdent.com

«ХОРОЗ-ДЕНТАЛ» працює на ринку України з 
1997 року.

Основний вид діяльності:
- продаж нового та вживаного стоматологічного 

обладнання;
- ремонт, реставрація вживаного обладнання;
- продаж у кредит, оренда, трейдінг.
« Х О Р О З - Д Е Н Т А Л »  є  е к с к л ю з и в н и м 

представником:
- EURODENT (Італія) – виробник високоякісних 

стоматологічних установок;
- MGF (Італія) – виробник стоматологічних 

компресорів та відсмоктуючих агрегатів.

KHOROZ-DENTAL
PRIVATE ENTERPRISE

208a, Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2404531
Phone/Fax: +380 32 2984137
e-mail: info@ukrdent.com
www.ukrdent.com
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Working out and producing of the dental casting 
alloys, equipment of the AVERON company (stoves for 
ceramics, etc.), products for orthopedics, materials and 
equipment for casting and dental laboratories, guarantee 
and maintenance servicing, consultations and training.

ЦЕЛЛІТ
МАЛЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Рішельєвська, 11,
м. Одеса, 65026, Україна
Тел./Факс: (0482) 230238, 347704

Розробка та виробництво стоматологічних 
ливарних сплавів, обладнання фірми АВЕРОН 
(печі для спікання кераміки, муфельні печі та ін.), 
продукція для ортодонтії, матеріали та обладнання 
для ливарних і зуботехнічних лабораторій, гарантійне 
та сервісне обслуговування, консультації, навчання.

TSELLIT
SMALL IMPLEMENTATION
RESEARCH-AND-PRODUCTION 
ENTERPRISE

11, Rishelyevska St.,
65026, Odesa, Ukraine
Phone/Fax: +380 482 230238, 347704
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Wholesale and retail of dental equipment from 
companies:

- «CHIRANA- DENTAL», - Diplomat,
- CHIRADENTa 800, Chirana (Slovak)-dentals units, 

armchairs, chairs.
- «EKOM» (Slovak) - oilless dental compressors, 

saliva ejectors,
- Villa Sistemi Medicali (Italy) – intraoral X-rays 

ENDOS model AC, ACP and DC;
- Dental X (Italy) – autoclaves and sterilization 

system;
- «MEDILUX» (Slovak) - shadowless dental lamps;
- «Bien AIR» (Switzerland), CHIRANA (Slovak) - 

dental handpieces, turbines, micromotors.
Dental mechanic products.
Dental services using modern equipment.

ЭЛД

вул.Л.Толстого, 6,
м. Хуст, Закарпатська обл., 90400, 
Україна
Тел.: моб. (067) 3122263,  9071195
Тел./Факс: (03142) 43160, 51585
e-mail: igor@khust.net
www.medilux.sk, www.slovadent.sk

Гуртовий та роздрібний продаж
- стоматологічного обладнання та інструменту  

D I P L O M AT  ф і р м и  « C H I R A N A - D E N TA L » , 
(Cловаччина),

 CHIRADENTa 800 фірми «SLOVADENT», 
(Cловаччина),

- стоматологічні установки, крісла, стільці;
EKOM (Cловаччина) – безмасляні стоматологічні 

компресори, слиновідсмоктувачі;
Vil la Sistemi Medicali, (Італія) - дентальні 

рентгенівські апарати ENDOS моделі AC, ACP и DC;
Dental X (Італія) – автоклави, стерилізаційні 

системи;
MEDILUX (Cловаччина) – безтіньові стоматологічні 

світильники;
BIEN AIR (Швейцарія), «CHIRANA» (Cловаччина) 

– стоматологічні наконечники, турбінки, мікродвигуни, 
ОЗК, запасні частини;

- зуботехнічна продукція: CARLO DE GIORGI 
(Італія).

ELD

6, L.Tolstogo St.,
90400, Khust, Zakarpattya region, Ukraine
Phone моб.: +380 67 3122263, 9071195
Phone/Fax: +380 3142 43160, 51585
e-mail: igor@khust.net
www.medilux.sk, www.slovadent.sk
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З І ФІРМА
24 ГОДИНИ ГАЗЕТА
BEYOND ФІРМА 
DENT ART ЖУРНАЛ
DENT LAND ФІРМА
IVOCLAR VIVADENT ФІРМА
KAVO DENTAL ФІРМА
KETTENBACH ФІРМА
VITA ФІРМА
ORAL-B  BLEND-A-MED  ФІРМА
БІЗНЕС - ПРОПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛ
ВИМІР ТИЖНЕВИК
ВІД І ДО ГАЗЕТА
ГАЛ ДЕНТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
ЖОВТІ СТОРІНКИ УКРАЇНИ
КЛУБ МОЛОДИХ СТОМАТОЛОГІВ
ІНСПЕ ФІРМА 
ІНФОЦЕНТР-УКРАЇНА ЗАТ
ЛЮКС РАДІО
МІСТМЕДІА РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
ММ ПЛЮС ФІРМА
ОГО ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
ПОСЕРЕД ТИЖНЯ ГАЗЕТА
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЖУРНАЛ
САЛОН ПЛЮС АГЕНЦІЯ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ЖУРНАЛ
СТАТУС.ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМОСТІ ЖУРНАЛ
СТОМАТОЛОГ ЖУРНАЛ
СТОМАТОЛОГ ИНФО ЖУРНАЛ
УКРАЇНА І ЧАС ГАЗЕТА
УСМІШКА ФІРМА
У-ІМПЛ ТЗОВ
ЧЕКОВА ЗНИЖКА РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА
 КНИЖКА
ШАНС АГЕНСТВО

ПЕРЕЛІК РЕКЛАМОДАВЦІВ

                  V міжнародної стоматологічної виставки
                  «Дентал-Україна»
 В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
- журнал «Дент Арт»  
(м.Полтава, Україна)
- журнал «Magazyn Stomatologiczny» (м.Варшава, Польща)
- «Львівський інформаційний медичний
 путівник» (м.Львів, Україна)
- журнал «Новігатор Стоматології» (м.Київ, Україна)
- журнал «Новини Стоматології» (м. Львів, Україна)
- журнал «Cовременная стоматология» (м.Київ, Україна)
- журнал «Стоматолог» (м.Харків, Україна)
- журнал «Стоматолог info» (м.Харків, Україна)
- журнал «ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (м.Харків, Україна)

 А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- газета «Високий Замок» (м.Львів, Україна)
- газета «Вимір» (м.Дрогобич, Україна)
- газета «Від і до» (м.Чернівці, Україна)
- газета «Є» (м.Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» (м.Ужгород, Україна)
- газета «Кур’є Експо» (м.Львів, Україна)
- газета «Інформація» (м.Львів, Україна)
- газета «24 години» (м.Львів, Україна)
- газета «Місто» (м.Тернопіль, Україна)
-- газета «Панорама ринку» (м.Львів, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м.Львів, Україна)
- газета «Україна і час» (м.Львів, Україна)
- тижневик «Салон плюс» (м.Івано-Франківськ, Україна)
- журнал «Бізнес пропозиція» (м.Львів, Україна)

 РЕКЛАМА НА РАДІО:
- радіо «Наше  Радіо»
- радіо «Мелодія»
- радіо «Люкс»
- радіо «Ринок Південний»

 ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5 -ий канал
- КІНО
- Ринок Південний

 ПІДТРИМКА В INTERNET’I :
www.expo-geniy.kiev.ua
www.dental-ukraine.info
www.companion.ua/main/
www.exhibitions.ru/
www.expodata.com.ua/
www.infoexpo.ru
www.expoua.com/rus/about
www.cvera.ru/
www.metalportal.com.ua

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ
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www.exponews.ru
www.expodatabase.com
www.eximbase.com
www.ukrindustrial.com/expo/
www.auma.de
http://party.com.ua
www.vmost.ru
www.dlab.com.ua

 ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- три рекламних установки в центральній частині міста
- дев’ять рекламних щитів на ринку «Південний»

 ЗАПРОШЕНО:
- Близько 5000 керівників  установ , організацій Львова та 
 області, спеціалістів підприємств галузі.

Цей каталог протягом року буде доступним
на web-сторінці АТ«Гал-ЕКСПО»®  в мережі Іnternet

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

 Дирекція V міжнародної стоматологічної виставки 
«Дентал-УКРАЇНА» висловлює щиру подяку за підтримку 
та допомогу в організації та проведенні виставки i 
програми супутніх заходів установам, організаціям, 
підприємствам:
 Асоціації стоматологів України
 Аоціації стоматологів Львівщини
 ПРОФІДЕНТ-ПЛЮС Ендодонтична клініка

 ІНСПЕ ФІРМА
 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА ТЗОВ
 ORAL-B ФІРМА
 Клуб молодих стоматологів
 Львівському Палацу мистецтв
 Компанії «АСК»
 ЗАТ «Світ друку»
 РА «Новий погляд»
 ПП «Довгуник І.»
 ТзОВ «Формат-Захід»

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ
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Компоновка і верстка каталогу — ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Друк — ЗАТ «Світ друку» 

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

  Всі авторські права належать
  ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

 ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з 
розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами
звертатися до відділу реклами ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®,
Тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  та 
покриття моральних чи матеріальних збитків, 
завданих в результаті помилково, невірно 
чи з недогляду внесених даних, відсутності 
перекладу спеціальних термінів у випадку 
ненадання оригіналу текстів англійською мовою, 
виключаються.

Підписано до друку 24.10.2007 р.
Друк - офсет
Тираж 800 шт.
Замовлення
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