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Шановні пані та панове!
Головне управління охорони 

здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації має честь 
вітати учасників VII міжнародної 
стоматологічної виставки «Дентал-УКРАЇНА» у Львові. 

В нашій області сформована і функціонує потужна 
мережа закладів стоматологічної допомоги різних 
форм власності. Проведення виставки  сприяє ще 
тіснішій співпраці практикуючих лікарів-стоматологів, 
науковців, організаторів стоматологічної служби, 
компаній-виробників. 

 Це добрий стимул для покращення якості надання 
стоматологічної допомоги населенню, впровадження 
сучасних клінічних протоколів та новітніх медичних 
технологій. 

 Виставка «Дентал-УКРАЇНА» у Львові вже стала 
традиційною і невід’ємною складовою системи 
безперервного підвищення професійної кваліфікації 
в охороні здоров’я області.

 Сподіваюся, що обмін думками та ідеями з 
колегами, обговорення досягнень і проблем дасть 
новий поштовх до розвитку пріоритених напрямів 
стоматологічної науки і практики. 

 Львівщина – це той регіон України, котрий 
впродовж всього періоду свої історії перебував під 
впливом Європи. Саме в нас ви знайдете поєднання 
європейської ментальності із духовними традиціями 
українців, поєднання здобутків різних культур 
і народів. Одним і прикладів такого поєднання 
можна  вважати і прогресивний розвиток львівської 
стоматологічної школи.

 Зичу колегам і гостям творчої праці та незабутніх 
хвилин у нашому старовинному місті!

  З повагою, 
  начальник головного
  управління охорони 
  здоров’я Львівської ОДА, 
  професор, доктор 
  медичних наук
  Віктор КІМАКОВИЧ

 «Gal-EXPO»® JSC 
 (Ukraine, Lviv)

 IDEA OF THE EXHIBITION:

 OFFICIAL PARTNER
 OF THE EXHIBITION:

 FORUM ORGANIZER:

 FORUM CO-ORGANIZER: Lviv National Medical 
  University named after Danylo Galyts’kyi

 OFFICIAL PARTNER
 OF THE FORUM:

 AT ASSISTANCE OF:
  Main Department of Health care Lviv 
  Regional State Administration

EXHIBITION ORGANIZER
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Організаторам, учасникам 
та гостям VII міжнародної 
стоматологічної виставки 
«Дентал - України»

Шановні пані та панове, колеги!

Від Асоціації стоматологів України та від 
себе особисто вітаю учасників та відвідувачів VII 
міжнародної стоматологічної виставки «Дентал - 
Україна»

Стоматологічній науці і практиці на сучасному 
стані 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-
стоматологам та зубним технікам унікальну 
можливість ознайомитися та опанувати передові 
досягнення в галузі стоматології.

Тісна співпраця упорядників виставки та науковців 
сприяє  подальшому прогресу додипломної та 
післядипломної підготовки лікарів-стоматологів, що 
дозволяє підвищувати якість надання стоматологічної 
допомоги населенню України.

Сподіваюся, що співпраця АСУ та організаторів 
виставки сприятиме подальшому успішному розвитку 
стоматологічної галузі та підвищенню професійного 
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!
Семирічний досвід проведен-

ня виставок «Дентал - Україна» 
засвідчив їх життєздатність та актуальність. Світові 
та вітчизняні гранди в галузі стоматології визнали 
значимість виставки та львівської наукової та 
практичної стоматологічної школи, прийнявши в ній 
активну участь.

Виставка «Дентал - Україна» ствердила себе і 
як форум стоматологів, на якому демонструються 
та висвітлюються найновіші методики лікування, 
передові технології, обладнання, матеріали. 
Сподіваюся, що науково-практична частина виставки 
сприятиме обміну досвідом між спеціалістами 
завдяки висвітленню у доповідях останніх досягнень 
в стоматології.

Бажаю учасникам виставки збагатити себе 
новими знаннями, встановити довготривалі зв’язки, 
які в подальшому нададуть можливість оперативного 
обміну інформацією та оволодіння найпередовішими 
методиками для їх застосування у Вашій повсякденній 
роботі.

 Валентин Макєєв
 Професор
 Президент Асоціації 
 cтоматологів Львівщини 
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ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

   VII МІЖНАРОДНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
   ВИСТАВКИ «Дентал-УКРАЇНА – 2009»

28 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА
11.00 - 20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки, 
  поселення в готелі, оформлення виставкових 
  стендів

29 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР
10.00  Урочисте відкриття виставки. 
10.00 - 18.00 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ.
  Науково-практична конференція «Сучасні методи 
  протезування в стоматології. Тканинна інженерія як 
  альтернатива біоматеріалам. Нові дослідження 
  композитів. Аспекти токсикології»

Організатор: Асоціація стоматологів Львівщини
 Компанія «Saremco» (Швейцарія)
 Клуб молодих стоматологів (м. Львів)
Місце проведення: Конференц зал №1 (ІІ поверх Львівського 
 палацу мистецтв)

10.00 - 17.00 Демонстрація наногібридного композиту 
  «Brilliant New Line» та мікрогібридного композиту для 
  високоестетичних реставрацій «MIRIS» компанії 
  «Coltene/Whaledent» (Швейцарія).
Організатор: Компанія «Coltene/Whaledent» (Швейцарія)

Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх, стенд № 42, 1 поверх
10.15 - 11.00 Презентація «Огляд адгезивних систем 
  компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

11.00 - 14.00 Частина 1:
  Лекція «Практична ендодонтія. Методики обробки 
  кореневих каналів. Інструментарій та технічні засоби. 
  Методики пломбування кореневих каналів. 
  Використання системи Epiphany. Найбільш 
  розповсюджені ускладнення при ендодонтичному 
  лікуванні, можливості їх запобігання та усунення».
  Практична демонстрація «Робота в кореневому 
  каналі за допомогою резилонових штифтів та системи 
  Epiphany». Увазі лікарів-стоматологів будуть 
  запропоновані унікальні клінічні випадки в світі 
  ендодонтії». 

Лектор: Дичек Зеновій, лікар-стоматолог-ендодонт 
 клініки «ВІАДЕНТ» (м. Івано-Франківськ), лікар-
 консультант компанії PENTRON CLINICAL 
 (США).
Організатор: ТОВ ПП «Авгур Дентал» (м. Львів)
Місце проведення: конференц-зал №2, цокольне приміщення 
 Львівсько палацу мистецтв (вул. Коперника 17)

11.00 - 17.00 Майстер-клас «Механічна обробка кореневого 
  каналу ротаційними інструментами» Twisted Files 
  (SybronEndo)

Організатор: ПП «Профідент-плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 47, 3 поверх

11.15 - 12.00 Презентація «Мікро- та наногідридні 
  композитні матеріали світлового затвердження 
  компанії «Coltene/Whaledent» (SwissTEC, Brilliant New 
  Line, Synergy D6)»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

12.00 – 13:00 Презентація наногібридних композиційних 
  матеріалів для ортопедичної та терапевтичної 
  стоматології фірми «Оксомат-Дипол»

Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 18, 2 поверх

12.15 - 13.00 Презентація «Мікрогібридний композит 
  світлового затвердження для високоестетичних 
  реставрації «Miris» компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх 

14.00 - 17.00 Частина 2
  Лекція  «Біофізика компенсації  жувальних 
  навантажень депульпованих зубів. Структурні 
  елементи біофункціональної реставрації-основні 
  і розклинюючі скловолоконні штифти, пренаповнені 
  скловолоконноармуючі матеріали. Особливості і 
  види скловолоконних систем, правила виконання 
  робіт, особливості фіксації»
  Практична демонстрація «Вибір та просторова 
  адаптація основного та додаткового скло волоконного 
  штифта. Планування і особливості побудови 
  прямої армованої скловолоконної культі. Просторове 
  моделювання скловолоконного армопояса прямої 
  реставрації депульпованого зуба»

Лектор: Горбенко Валерій, головний лікар клініки 
 «ЕСТАДЕНТ» (м. Черкаси), лікар-стоматолог, 
 лікар-консультант компанії PENTRON 
 CLINICAL (США)
Організатор: ТОВ ПП «Авгур Дентал» (м. Львів)
Місце проведення: конференц-зал №2, цокольне приміщення 
 Львівсько палацу мистецтв (вул. Коперника 17) 

14.00  Презентація інструментів компанії Kohler 
Організатор: компанія ММлаб+, ексклюзивний представник 
 компанії «Kohler» в Україні (м. Львів)
Місце проведення: стенд №82, 3 поверх

14.30 - 15.30 Лекція «Клінічне застосування мікрогібридного 
  композита світлового затвердження для високоесте-
  тичних реставрації «Miris» компанії «Coltene/
  Whaledent» (методика побудови, система підбору 
  кольору, клінічні приклади, типові помилки)»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

15.45 - 16.30 Лекція «Клінічне застосування наногібридного 
  композита світлового затвердження «Brilliant New 
  Line» компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

16.00  Презентація засобів гігієни компанії Miradent
Організатор: Компанія «ММлаб+», ексклюзивний 
 представник компанії «Hager&Werken 
 «Miradent» в Україні
Місце проведення: стенд №82, 3 поверх

16:00 - 17.00 Презентація наногібридних композиційних 
  матеріалів для ортопедичної та терапевтичної 
  стоматології фірми «Оксомат-Дипол»

Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 18, 2 поверх

16.45 - 17.30 Лекція «Клінічне застосування бондінгових 
  систем компанії «Coltene/Whaledent»

Лектор: Богдан Шумилович, д. мед. н. Воронезької 
 державної медичної академії ім. М.Н. Бурденка 
 Міністерства охорони здоров’я і соціального 
 розвитку, Інститут стоматології при ВДМА 
 ім. М.Н. Бурденка, Воронеж, Росія.
Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх
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ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

30 ЖОВТНЯ, П’ЯТНИЦЯ
10.00 - 18.00 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ.
  Науково-практична конференція «Лазер в 
  стоматології. Альтернатива традиційному лікуванню 
  чи нові можливості для лікаря? Сфера застосування 
  Key Laser 3, практичні приклади, інше hi-tech 
  обладнання в стоматології. Основні аспекти 
  естетичних реставрацій»

Організатор: фірма «ІнСпе» (м. Львів)
Місце проведення  Конференц зал №1 (ІІ поверх Львівського 
 палацу мистецтв)

10.00 - 17.00 Демонстрація клініко-лабораторних 
  особливостей відбиткових мас компанії «Coltene/
  Whaledent» (Швейцарія)

Організатор: Компанія «Coltene/Whaledent» (Швейцарія)
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх, стенд № 42, 1 поверх

10.15 - 11.15 Лекція «Клінічне застосування наногібридного 
  композита світлового затвердження «Brilliant New 
  Line» компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

11.00 - 15.00 Майстер-клас «Сучасні технології реставрації 
  зу б ів  к омпозитами  Den tsp l y.  Естетик а  і 
  функціональність»

Проводить: Лікар-стоматолог - Москаленко Алла 
 Миколаївна. головний лікар клініки «Німецька 
 стоматологія», м.Київ, лікар вищої 
 категорії, спеціалізація з естетичної 
 стоматології, ендодонтії, стоматології 
 дитячого віку.
Організатор: Представництво «Дентсплай Лімітед» в 
 Україні (м. Київ)
Місце проведення: Конференц зал готелю «Євроготель», 2 пов. 
 (м. Львів, вул.Тершаківців, 6А)

11.00 - 17.00 Майстер-клас «Трьохвимірна обтурація 
  системи кореневих каналів системою RealSeal»

Організатор: ПП «Профідент-плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 47, 3 поверх

11.00 - 17.00 Майстер-клас «Робота з ультразвуковим 
  апаратом Spartan MTS, видалення зламаних 
  інструментів і анкерів»

Організатор: ПП «Профідент-плюс» (м. Львів)
Місце проведення: стенд № 47, 3 поверх

11.45 - 12.45 Лекція «Клінічне застосування мікрогібридного 
  композита  св і тлового  затвердження для 
  високоестетичних реставрації «Miris» компанії 
  «Coltene/Whaledent» (методика побудови, система 
  підбору кольору, клінічні приклади, типові 
  помилки)

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх 

12.00  Круглий стіл стоматологів, сімейних лікарів, 
  працівників освіти та ЗМІ «Формування здорового 
  способу життя та профілактична стоматологія»

Організатори: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна»
 Головне управління охорони здоров’я 
 Львівської обласної державної адміністрації;
 Львівський обласний центр здоров’я.
Місце проведення: Конференц-зал Львівського обласного центру 
 здоров’я (вул. Левицького, 14)

13.00 - 13.45 Лекція «Клінічні аспекти обтурації каналів за 
  допомогою силерів на основі полідиметил-
  сілоксану».

Лектор: Богдан Шумилович, д. мед. н. Воронезької 
 державної медичної академії ім. М.Н. Бурденка 
 Міністерства охорони здоров’я і соціального 
 розвитку, Інститут стоматології при ВДМА 
 ім. М.Н. Бурденка, Воронеж, Росія
Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

13.45 - 14.30 Презентація «Революційний спосіб обтурації 
  каналів за допомогою холодної рідкої гутаперчі 
  «GuttaFlow» компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

14.45 - 15.30 Презентація «Відбиткові матеріали компанії 
  «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх 

15.45 - 16.30 Презентація «Клініко-лабораторні аспекти 
  при виготовленні металокерамічних та безметалевих 
  конструкцій з використанням відбиткових матеріалів 
  компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

16.00  Презентація засобів гігієни компанії Miradent
Організатор: компанія ММлаб+, ексклюзивний представник 
 компанії «Hager&Werken «Miradent» в Україні
Місце проведення: стенд № 82, 3 поверх

16.45 - 17.30 Презентація «Стоматологічні процедури 
  з використанням системи ізоляції ротової порожнини 
  «Hygenic» компанії «Coltene/Whaledent»

Організатор: ТОВ «Майстер-Дент» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 42, 1 поверх

  Презентація нового покоління автоматизованих 
  печей «ТЕРМОДЕНТ», призначених для виготовлення 
  стоматологічних виробів з металокераміки, 
  безметалевої кераміки та прес-кераміки.

Проводить: головний конструктор Забульський В.В. 
 (Львів, Україна)
Організатор: Тзов «НВФ Прогрет» (м. Львів).
Місце проведення: стенд фірми № 40, 2 поверх

31 ЖОВТНЯ, СУБОТА
10.00 - 18.00 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ. 
  Науково-практична конференція «Сучасні 
  досягнення в імплантології. 3D діагностика при 
  плануванні імплантації. Естетичні та функціональні 
  аспекти при реабілітації стоматологічних хворих. 
 Мультидисциплінарний підхід при імплантації». 

Організатори: Асоціація стоматологів України
 Асоціація стоматологів Львівщини
 Асоціація ендодонтів України
 фірма «ММ Плюс» (м. Львів)
Місце проведення: Конференц зал №1 (ІІ поверх Львівського 
 палацу мистецтв)

10.00 - 17.00 Демонстрація керамічної маси NORITAKE 
  (Японія)

Організатор: Компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх
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10.30 - 12.00 Cемінар:
  - «Новинки в профілактиці і лікуванні захворювань 
  пародонту від європейських виробників ТМ 
  «ПрезиДЕНТ» і ТМ «Сільвер Кеа» - «Безпечне сучасне 
  вибілювання зубів іспанським системами «Ютуель»- як 
  не від’ємна частина реставраційної стоматології. 
  Запобігання  ускладненням вибілювання. Унікальна 
  система підтримки результатів»

Організатор: ТОВ «Прем’єр плюс» ( м. Харків, Україна)
Місце проведення: конференц-зал №2, цокольне приміщення 
 Львівсько палацу мистецтв (вул. Коперника 17) 

14.00 - 17.00 Презентація нового покоління автоматизованих 
  печей «ТЕРМОДЕНТ», призначених для виготовлення 
  стоматологічних виробів з металокераміки, 
  безметалевої кераміки та прес-кераміки.

Проводить: головний конструктор Забульський В.В. 
 (Львів, Україна)
Організатор: Тзов «НВФ Прогрет» (м. Львів).
Місце проведення: стенд фірми № 40, 2 поверх

12.00 - 13.00 Презентація «Implant-Assistant». Дентальна 
  імплантація з використанням імплантологічного 
  шаблону. Високоточна, малоінвазивна операція: 
  методика комп’ютерного моделювання та 
  прототипування

Організатор: ТОВ «Мегамед» (м. Донецьк)
Місце проведення: конференц-зал №2, цокольне приміщення 
 Львівсько палацу мистецтв (вул. Коперника 17) 

13.00 - 17.00 Майстер-клас «Ендодонтичне лікування з 
  використанням сучасних обертаючих нікель-
  титанових інструментів Protaper Universal»

Проводить: Лікар-стоматолог - Сметаняк Лілія 
 Степанівна. Сертифікований тренер Dentsply 
 Maillefer. Спеціалізація в області 
 ендодонтичної та естетичної стоматології. 
 Приватна стоматологічна практика (м. Київ)
Організатор: Представництво «Дентсплай Лімітед» в 
 Україні (м. Київ)
Місце проведення: Конференц-зал №2, цокольне приміщення 
 Львівського палацу мистецтв 
 (вул. Коперника, 17)

29.10 - 31.10 Презентація нового ексклюзивного абразивного 
  інструменту для первинної та фінішної обробки 
  нейлону (еластичних протезів).

Організатор: ПП «Марореску І.І.» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 24, 1 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація продукції фірм «Interdent» (Словенія),
  «TCS» (США)

Організатор: ПП «Магнум-Лайт» 
 (м. Ужгород, Закарпатська обл.)
Місце проведення: стенд № 1, 2 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація «Інноваційні технології повітряної 
  абразії: апарат мікроабразивного препарування 
  SANDMAN FUTURA, Данія»

Організатор: ПП «Дент Ленд» (м. Запоріжжя).
Місце проведення: стенд №73 , 2поверх 

29.10 - 31.10 Презентація обладнання для зуботехнічної 
  лабораторії фірми «Wassermann» (Німеччина)

Організатор: ТОВ «Денталіт плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд №88, 2 поверх

29.10 - 31.10 Презентація мікрогібридного композиту Enamel 
  Plus HFO. Нові можливості та досягнення в 
  реставраційній стоматології. Секрети високоесте-
  тичних результатів.

Організатор: Фірма «Micerium».
Проводить: лікар-стоматолог, консультант компанії 
 «Micerium» - Дацко Р.
Місце проведення: стенд №95, 2 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація «Бездоганна якість завдяки 
  високим технологіям від фірми ACURATA, Німеччина: 
  твердосплавні та алмазні бори, твердосплавні 
  фрези, хірургічні фрези, ендодонтія»

Організатор: ПП «Дент Ленд» (м. Запоріжжя).
Місце проведення: стенд №73 , 2поверх 

29.10 - 30.10 Презентація  «Панорамний рентген 
  ORTHOPHOS XG 3 DS - цифрове панорамне зйомка 
  всієї щелепної зони і височно-нижньощелепних 
  суглобів»

Організатор: фірма «3і» (м. Львів)
Місце проведення: стенд №46, 1 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація дезінфекційних та мийних засобів 
  фабрики «ДезоМарк» (Україна)

Організатор: Тзов «БМ-Фарма» (м. Львів).
Місце проведення: стенд №70, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація системи для відбілювання зубів 
  Beyond (США)

Організатор: ТОВ «Бейонд Україна» (м. Київ).
Місце проведення: стенд №32, 2 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація стоматологічної установки 
  «SIGER». Новий високоякісний продукт відомого 
  виробник а,  розроблений спец іально для 
  європейського споживача

Організатор: ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 64, 1 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація ендомотору VDW.Silver.
Організатор: Компанія «Інтердент» ексклюзивний 
 представник компанії «Kohler» в Україні 
 (м. Львів)
Місце проведення: стенд №82, 3 поверх

29.10 - 31.10 Презентація стоматологічного обладнання 
  найбільшого італійського виробника, компанії 
  «CEFLA DENTAL GROUP», установки «ANTHOS»

Організатор: ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 64, 1 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація матеріалів фірми «Nordiska 
  Dental» (Швеція): Calasept (кальцевмісна прокладка), 
  Calasept Plus (вдосконалена модифікація з 
  оригінальною канюлею «FlexiTip»)

Проводить: віце-президент компанії ««ROKO» Аркадіуш 
 Рокоса»
Акція: при покупці 4-х шприців «Каласепту» – 
 1 шприц «Каласепт Плюс» в подарунок
Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 18, 2 поверх 
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29.10 - 31.10 Презентація матеріалів фірми «Premier Dental» 
  (США): Implant-Cement (унікальний цемент для 
  коронок на імплантати), RC-Prep (гель для хіміко-
  механічної обробки каналів), Comp Core (культовий 
  матеріал), NexTemp (тимчасовий цемент), Enamel 
  ProVarnish (дисенситайзер)

Акція: при покупці на суму 500 грн. і більше – 1 шприц 
 «Comp Core» в подарунок. 
Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 18, 2 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація стоматологічної установки САТВА-
  КОМБІ з вмонтованим ендомотором з апексло-
  катором

Організатор: ТОВ «САТВА І К.» (м. Тернопіль).
Місце проведення: стенд № 39, 2 поверх

29.10 - 31.10 Презентація матеріалів фірми «Polydentia» 
  (Швейцарія): щитки ультра-легкі «Віста-Тек», супутні 
  матеріали: клинки, матриці, полірувальні смужки

Організатор: фірма «Оксомат-AН» (м. Київ).
Місце проведення: стенд № 18, 2 поверх 

29.10 - 30.10 Демонстрація наногібридного композитного 
  матеріалу світлового отвердіння «Brilliant New Line» 
  та мікрогібридного композиту світлового отвердіння 
  для високо естетичних реставрацій «MIRIS» компанії 
  «Coltene/Whaledent» (Швейцарія): методика 
  побудови, система підбору відтінків, клінічні 
  приклади, типові помилки

Проводить: д. мед. наук Богдан Шумилович, 
 матеріалознавець Констянтин Тиран (Росія);
Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль», компанія 
 «Майстер Дент» 
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх, стенд № 32, 1 поверх 

29.10 - 30.10 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 №46, 1 поверх

29.10 - 31.10 Презентація американської системи Digital 
  Dental для фрезерування ковпачків із діоксиду 
  цирконію

Організатор: Компанія «Zirkontek» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 27, 3 поверх 

29.10 - 30.10 Презентація відбиткових мас компанії «Coltene/
  Whaledent» (Швейцарія): клініко-лабораторні 
  аспекти при виконанні металокерамічних та 
  безметалевих конструкцій

Проводить: консультант компанії «Coltene/Whaledent», 
 матеріалознавець Констянтин Тиран, д. мед. 
 наук Богдан Шумилович (Росія);
Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль», компанія 
 «Майстер Дент» 
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх, стенд № 32, 1 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація матеріалів для спрямованої 
  регенерації тканин та кістки (резорбовані та 
  нерезорбовані мембрани CYTOPLAST, остеозамінний 
  матеріал BIORESORB .

Організатор: ТОВ «ДенталБізнес Україна» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 15, 3 поверх

29.10 - 31.10 Презентація зуботехнічного обладнання фірми 
  «ROKO». «ROKO» - зуботехнічна лабораторія «під 
  ключ»

Проводить: віце-президент компанії ««ROKO» Аркадіуш 
 Рокоса»
Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація  багатофункціональної 
  системи  «Mu l t i p ress»  для  ви готовлення 
  термопластичних протезів (нейлон, ацеталь, 
  акрилополімер). Презентація нового матеріалу для 
  виготовлення гнучких протезів – «дзеркальний» 
  нейлон фірми FLEXITE (США) та системи починки 
  для усіх видів термопластів – RAPID SET

Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація установок стоматологічних 
  «БІОМЕД»

Організатор: ТОВ «Компанія «БІОМЕД» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 36, 2 поверх

29.10 - 31.10 Презентація хірургічного, імплантологічного, 
  парадонтологічного, терапевтичного, діагностичного 
  інструменту компанії «AESCULAP Chifa» (Німеччина). 
  Компетентність у стоматологі ї  здобута за 
  десятиріччя

Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація засобів гігієни по догляду за 
  ротовою порожниною ТМ «Edel-White» (Швейцарія)

Організатор: ТОВ «Денталіт плюс» (м. Київ)
Місце проведення: стенд №88, 2 поверх

29.10 - 31.10 Презентація систем дентальних імплантатів 
  PITT-EASY (Німеччина), BICORTICAL (Німеччина), 
  ENDOPORE (Канада)

Організатор: ТОВ «ДенталБізнес Україна» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 15, 3 поверх

29.10 - 31.10 Демонстрація керамічної маси NORITAKE 
  (Японія)

Проводить: технік-демонстратор компанії «NORITAKE» 
 Василь Хруник
Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація Ендомотору VDW.Silver.
Організатор: Компанія «Інтердент» (м. Київ)
Місце проведення: стенд № 8, 2 поверх 
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29.10 - 31.10 Презентація  сучасних професійних 
  ультразвукових систем фірми SATELEC (Франція)

Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація Estelite Sigma Quick – остання 
  новація компанії Tokuyama Dental в області 
  реставраційних матеріалів

Організатор: фірма «Іводент» (м. Івано-Франківськ)
Місце проведення: стенд №52, цоколь 1

29.10 - 31.10 Презентація ренгенелогічного та стоматоло-
 гічного обладнання компанії TAKARA BELMONT 
 (Японія). TAKARA BELMONT – вироблено в Японії

Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація «Implant-Assistant». Дентальна 
  імплантація з використанням імплантологічного 
  шаблону. Високоточна, малоінвазивна операція: 
  методика комп’ютерного моделювання та 
  прототипування

Організатор: Тзов «Мегамед» (м. Донецьк)
Місце проведення:стенд №69, 2 поверх 

29.10 - 31.10 Презентація системи дентальних імплантатів 
  ANKYLOS®, аугментаційної системи FRIOS (система 
  кісткової реконструкції) та кісткових імплантаційних 
  матеріалів FRIOS®ALGIPORE®

Організатор: ПП «КЕМЕД» (м. Київ)
Місце проведення: стенд №56 

29.10 - 31.10 Презентація «В ХХІ СТОЛІТТЯ БЕЗ ЗЙОМНИХ 
  ПРОТЕЗІВ! Нова система протезування на скляних 
  опорах ZX-27»

Організатор: фірма «СІТІКАР» (м. Харків)
Місце проведення: стенд №43, 3 поверх

29.10 - 31.10 Презентація нових сплавів металів для 
  виготовлення каркасів та коронок під керамічне 
  облицювання, бюгельне протезування фірми 
  S.I.L.P.O (Італія)

Організатор: компанія «Дентал Депо Тернопіль»
Місце проведення: стенд № 81, 3 поверх 

29.10 - 31.10 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 №46, 1 поверх 

29.10.2009
Сучасні методи протезування в стоматології. 

Тканинна інженерія як альтернатива біоматеріалам. 
Нові дослідження композитів. Аспекти токсикології»

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

10.30  «Структура розладів скронево-нижньощелепних 
  суглобів та їх урахування на етапах ортопедичного 
  лікування»

Доповідачі  зав. кафедри ортопедичної стоматології 
 Львівського національного медичного 
 університету імені Данила Галицького 
 доктор мед. наук, проф. В.Ф.Макєєв; 
 асистент кафедри Р.В.Кулінченко

11.15  «Аналіз функції скронево-нижньощелепних 
  суглобів та динамічної оклюзії - основа 
  планування ортопедичного лікування на 
  імплантат»

Доповідачі  доцент кафедри ортопедичної стоматології 
 Львівського національного медичного 
 університету імені Данила Галицького канд. 
 мед. наук Р.Р.Ілик; лікар-стоматолог 
 Б.В.Дзюндза

12.00  «Функціональна діагностика - ключ оклюзії»
Доповідач  зубний технік фірми «Денол-Дентал»
 Р.Ю.Пуць

12.30  «Тенденції розвитку сучасних пломбувальних 
  матеріалів у світлі їх практичного застосування»

Доповідачі: віце-президент фірми «Оксомат-Діпол» 
 Т.Н.Соловйова; лікар-стоматолог С.О.Новіков 
 (м. Харків). 

14.00 - 18.00 «Тканинна інженерія як альтернатива 
  біоматеріалам»
  «Низький усадковий стрес і біологічна безпека 
  - дві ключові характеристики для покращення 
  стоматологічного композиту»
  Вперше в Україні!
  В рамках СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ - VIP-
  лектор Жан-Марк Мейер, почесний професор 
  Женевського університету (Швейцарія); учасник 
  конгресів ADF(Париж), IADR, Європейського 
  товариства з біоматеріалів і Світового Конгресу 
  біоматеріалів; член-засновник і перший президент 
  Швейцарського товариства з біоматеріалів. 

   : Жива клінічна демонстрація на пацієнті.

Проводить: Дмітровіч Дмитро, к.м.н., асистент кафедри 
 Госпітальної терапевтичної стоматології 
 МДМСУ, головний лікар клініки «Дента-
 стиль», лікар-консультант Saremco в Росії. 



20 21

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯНАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

30.10.2009
«Лазер в стоматології. Альтернатива традиційному 
лікуванню чи нові можливості для лікаря? Сфера 

застосування Key Laser 3, практичні приклади, інше 
hi-tech обладнання в стоматології. Основні аспекти 

естетичних реставрацій»
Місце проведення:  Конференц-зал №1 Львівського
 палацу мистецтв (вул.Коперника, 17)
Організатор: Компанія «ІнСпе»

9.00 - 10.00 Реєстрація 
10.00 - 14.00 Лекція «Лазер в стоматології. Альтернатива 
  традиційному лікуванню чи нові можливості для 
  лікаря? Сфера застосування Key Laser 3, практичні 
  приклади, інше hi-tech обладнання в стоматології».

 1. Основи лазерної технології. Класифікація лазерів, 
 що використовуються в стоматології

Лектор  Доктор Мартін Штрассель (Німеччина), 
 менеджер з наукових досліджень, доктор 
 фізичних наук, спеціалізація лазерні технології 

 2. Практичне застосування Kavo Key Laser III в клініці: 
 пародонтологія, терапія, хірургія, імплантологія 

Лектор Мар’яна Мельничук, власниця 
 стоматологічної клініки, практикуючий лікар 
 з 20-річним стажем. Під час лекції буде 
 продемонстровано фільм, знятий при 
 безпосередній роботі з пацієнтом. Після 
 показу кожного розділу про сферу 
 застосування – обговорення. 

 3. Застосування лазера в ендодонтії
Лектор Адріана Бариляк, лікар-стоматолог 

15.00 - 18.00 Лекція «Основні аспекти естетичних реставрацій 
  матеріалами Ivoclar Vivadent»
  1. Робота з композитними матеріалами.
  2. Естетичні реставрації у фронтальній ділянці

31.10.2009
«Сучасні досягнення в імплантології. 3D 

діагностика при плануванні імплантації. Естетичні 
та функціональні аспекти при реабілітації 

стоматологічних хворих. Мультидисциплінарний 
підхід при імплантації»

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

9:00 - 10:00 Реєстрація учасників конференції
10.00  Відкриття конференції
10.15  «Особливості сучасного етапу розвитку 
  імплантології»

 Угрин М.М. доц., к.м.н., кафедра ортопедичної 
 стоматології ЛНМУ ім. Д.Галицького 
 (зав. проф. Макєєв В.Ф.), директор Центру 
 стоматологічної імплантації та 
 протезування «ММ», Львів

11.15  «Концепція стоматологічної поліклініки 
  орієнтованої на дентальну імплантацію»

 Заблоцький Я.В. Професор кафедри 
 ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. 
 Д.Галицького (зав. проф. Макєєв В.Ф.), Львів

12.15  «Віддалені результати репаративних та 
  регенеративних методик в естетично значимих  
  зонах»

 Штука О.М.Член правління Асоціації 
 імплантологів України, лікар-пародонтолог 
 Центру стоматологічної імплантації та 
 протезування «ММ», Львів

13.00 - 14.00 Перерва
14.00  «Комп’ютерна 3Д діагностика та 3Д моделювання 
  - основа успіху імплантологічного лікування»

 Солонько М.Ю. Магістр медицини, асистент 
 кафедри ортопедичної стоматології 
 ЛНМУ ім. Д.Галицького (зав. проф. Макєєв  В.Ф.), 
 Центр стоматологічної імплантації та 
 протезування «ММ», Львів

14.45  «Кісткова пластика альвеолярного паростка з 
  використанням внутрішньо-ротових блоків»

 Захаренко Є.О.Приватно практикуючий лікар, 
 Київська міська клінічна лікарня №12, 
 щелепно-лицеве відділення, лікар хірург, Київ

15.30  «Новітні технології в імплантологічній системі 
  У-імпл»

 Притула О.М., Віце-президент Асоціації 
 імплантологів України, заслужений лікар 
 України, лікар стоматолог, Київ, Нагорняк 
 І.В.Генеральний секретар Асоціації 
 імплантологів України, лікар стоматолог, 
 Київ 

16.15  «Мультидисциплінарний підхід при проведенні 
  імплантологічного лікування»

 Гаук А.Г.Приватно практикуючий лікар, 
 директор «Клініки доктора Гаука», Львів 

17.00  Дискусія. Закриття конференції.
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   OF THE VII INTERNATIONAL DENTAL 
   EXHIBITION «Dental-UKRAINE – 2009»

OCTOBER 28, WEDNESDAY
11.00 - 20.00  Arrival and registration  of the exhibitors, hotel 
  accommodation, exhibition stands construction.

OCTOBER 29, THURSDAY
10.00  Ceremonial opening of the exhibition
10.00 - 18.00 DENTAL FORUM 
  Scientifi c and practical conference «Modern methods 
  of prosthesis in dentistry. Tissue engineering as an 
  alternative to biomaterials. New researches of 
  composites. Aspects of toxicology»

Organizers:  Association of dentists of Lviv region
 «Saremco» company (Switzerland)
 Young dentists club (Lviv)
Venue: Conference hall No.1 (2 fl oor of Lviv palace of Arts)

10.00 - 17.00 Presentation «Demonstration of fine-hybrid 
  composite material of the light hardening «Brilliant New 
  Line» and the micro-hybrid composite of the light 
  hardening for highly aesthetically beautiful restorations 
  «MIRIS» of  «Col tene/Whaledent» company 
  (Switzerland): method of construction, system of 
  selection of tints, clinical examples, typical errors

Held by: doctor of sciences - Bohdan Shumylovych, materials 
 expert  Konstyantyn Tyran (Russia)»
Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company, «Master Dent 
 Company»
Venue: Booth No. 81, 3 fl oor, Booth No. 32, 1 fl oor.

10.15  - 11.00 Presentation «Examination of adhesive 
  systems of the «Coltene/Whaledent» company

Organizer: «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv).
Venue: Booth No. 42, 1 fl oor

11.00 - 14.00 Part 1:
  Lecture «Practical endodontics. Methods of root 
  channel obtiraion. Instruments and technical means. 
  Methods of root channel fi lling. Application of Epiphany
  system. The most widespread complications at 
  endodontic treatment, possibility of their preventing and 
  elimination».
  Practical demonstration «Work made in root channel 
  with the help of Re-silon rods and Epiphany system». 
  The unique clinical cases in the world of endodonty will 
  be offered to dentists’ attention»

Lecturer: Zenoviy Dychek, dentist-endodontist of the «BIADENT» 
 clinic (Ivano-Frankivs’k), doctor- consultant of the 
 company PENTRON CLINICAL (USA)
Organizer: «Avgur Dental» company (Lviv)
Venue: Conference-hall No.2, ground fl oor of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyk St.)

11.00 - 17.00 Master-class «Mechanical root channel 
  processing using rotative instruments Twisted Files 
  (SybronEndo)»

Organizer: «Profi dent Plus» PE (Lviv)
Venue: Booth No. 47, 3 fl oor

11.15 - 12.00 Presentation «Micro- and nanogybrid composite 
  materials of the luminescent hardening of the «Coltene/
  Whaledent» company (SwissTEC, Brilliant New Line, 
  Synergy D6)»

Organizer:  «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv)
Venue: booth No. 42, 1 fl oor

14.00 - 17.00 Part 2
  Lecture «Biophysics of compensation of chewing stress 
  pulpless teeth. Structural elements of biofunctional 
  restoration – basic and wedge fi ber-glass rods, fi lled 
  fi ber-glass fi tment materials. Peculiarities and sorts of 
  fi ber-glass, rules of it using, characteristics of the 
  fi xation». 
  Practical demonstration «Choice and adaptation 
  area of the main and additional fi ber-glass rod. Planning 
  and peculiarities of the construction of straight carcass 
  fiber-glass stump. Space modelling of fiber-glass 
  carcass belt of direct restoration of pulpless tooth». 

Lecturer: Valeriy Gorbenko, chief doctor of the «ESTADENT» 
 clinic (Cherkassy), dentist, doctor-consultant of the 
 company PENTRON CLINICAL (USA)
Organizer: «Avgur Dental» company (Lviv)
Venue: Conference-hall No.2, ground fl oor of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyk St.) 

14.00  Presentation of the instruments of Kohler company
Organizer: «MMlab+», exclusive representative of the «Kohler» 
 company in Ukraine (Lviv)
Venue: Booth No. 82, 3 fl oor

12.00 - 13.00 Presentation of nanohybrid composites for 
  laboratory and therapeutic dentistry made by «Oksomat-
  Dipol»

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 18, 2nd fl oor

16.00 - 17.00 Presentation of nanohybrid composites for 
  laboratory and therapeutic dentistry made by «Oksomat-
  Dipol»

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 18, 2nd fl oor

OCTOBER 30, FRIDAY
10.00 - 18.00 DENTAL FORUM
  Scientifi c and practical conference «Laser in dentistry. Is 
  it an alternative of traditional treatment or new 
  opportunities for dentists? Application scopes of 
  Key Laser 3, practical examples, other hi-tech equipment 
  in dentistry. Basic aspects of aesthetic restorations?»

Organizer: «InSpe» company (Lviv)
Venue: Conference hall No.1 (2 fl oor of Lviv palace of Arts)

10.00 - 17.00 Presentation of the impression masses «Coltene/
  Whaledent» company (Switzerland): laboratory aspects 
  at fabrication of ceramet and nonmetal constructions

Held by: consultant of «Coltene/Whaledent Company», 
 materials expert Konstyantyn Tyran, doctor of 
 sciences Bohdan Shumylovych (Russia)
Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company, «Master Dent 
 Company»
Venue: Booth No. 81, 3 fl oor, Booth No. 32, 1 fl oor.

11.00 - 15.00 Master Class «Modern technologies of restoration 
  of teeth composites Dentsply. Aesthetics and 
  functionality»

Carried out by: Dentist - Alla Moskalenko. chief medical clinic 
 German dentistry, Kiev, the highest category doctor, 
 specializing in aesthetic dentistry, endodontics, dental 
 childhood
Organizer: Representative offi ce «Dentsply Limited» in Ukraine.
Venue: Conference hall off «Eurohotel» hotel, 2 fl oor 
 (6A, Tershakivtsiv, St.)
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12.00  Round table for dentists, family doctors, education 
  offi cials and Mass Media «Forming a healthy way of 
  living and preventive dentistry»

Organizers:  «Colgate-Palmolive Ukraine» Ltd.;
 Main Department of Health of Lviv Regional State 
 Administration;
 Lviv regional Health center.
Venue: Conference-hall of Lviv regional Health center 
 (14, Levyts’kogo St.)

13.00 - 13.45 Lecture «Clinical aspects of root channel 
  obstruction with the help of the silers on the base of 
  polydimethylsiloksan»

Lecturer: Bogdan Shumylovych, DMD of the N.Voronezh State 
 Academy named after M. Burdenko of the Ministry of 
 the Healthcare and social development, Institute of 
 the Dentistry at VSMA named after M. Burdenko, 
 Voronezh, Russia
Organizer: «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv)
Venue: Booth No. 42, 1st fl oor

13.45 - 14.30 Presentation «Revolutional way of root channel 
  obturation using cold liquid gutta-percha «GuttaFlow» 
  of the «Coltene/Whaledent» company

Organizer: «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv)
Venue: Booth No. 42, 1st fl oor

14.45 - 15.30 Presentation «Stamps materials of the «Coltene/
  Whaledent» company

Organizer: «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv)
Venue: Booth No. 42, 1st fl oor

15.45 - 16.30 Presentation «Clinical and laboratory aspects 
  at making metal-ceramic and non-metalic constructions 
  using print materials of the company «Coltene/
  Whaledent»

Organizer: «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv)
Venue: Booth No. 42, 1st fl oor

16.00  Presentation of hygiene means of the Miradent 
  company

Organizer: «MMlab+», exclusive representative of the «Kohler» 
 company in Ukraine (Lviv)
Venue: Booth No. 82, 3 fl oor

16.45 - 17.30 Presentation «Dental procedures using mouth 
  cavity isolation system «Hygenic» from the «Coltene/
  Whaledent» company

Organizer: «Mayster-Dent» Ltd. (Kyiv)
Venue: Booth No. 42, 1st fl oor

  Presentation of new generation of automated furnaces 
  «THERMODENT», intended for making dental items of 
  metal-ceramic, metal-free ceramic as well as press-
  ceramic

Carried out by: Volodymyr Zabulskyy, the chief designer 
 (Lviv, UKRAINE)
Organizer: «PROGRET Ltd.» Research-and-Production 
 Company (Lviv, UKRAINE).
Venue: Company’s booth No 40, 2 fl oor

OCTOBER 31, SATURDAY
10.00 - 18.00 DENTAL FORUM. 
  Scientifi c and practical conference «Modern researches 
  in implantlogy. 3D diagnosis at implantation planning. 
  Aesthetic and functional aspects of dental patients’ 
  rehabilitation. Multidisciplinary approach to implantation»

Organizers:  Association of dentists of Ukraine
 Association of dentists of Lviv region
 Association of endodontists of Ukraine
 «MM Plus» company (Lviv)
Venue: Conference hall No.1 (2 fl oor of Lviv palace of Arts)

10.00 - 17.00 Demonstration of ceramic masses NORITAKE 
  (Japan)

Held by: a technician is a demonstrator of NORITAKE 
 Company Vasyl Khrunyk
Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

10.30 - 12.00 Seminar:
  - «Novelties in prophylactics and treatment of the 
  parodentium diseases from the European producer of 
  the ТМ «PresiDENT» and TM «Silver Care»»
  - «Safe teeth whitening with the Spanish systems 
  «Utuel»- as an inherent part of the restoration dentistry. 
  Preventing measures of complications of the whitening. 
  Unique system of esults support»

Organizer: «Premier Plus» Ltd. (Kharkiv, Ukraine)
Venue: Conference-hall No.2, ground fl oor of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyk St.)

12.00 - 13.00 Presentation «Implant-Assistant». Dental 
  implantation using implantological pattern. High 
  precision, low invasive operation: methods of computer 
  modelling and prototyping

Organizer: «Megamed» Ltd. (Donets’k)
Venue: Conference-hall No.2, ground fl oor of the Lviv Palace 
 of Arts (17, Kopernyk St.)

13.00 - 17.00 Master Class «Endodontic treatment using 
  modern rotating nickel-titanium instruments Protaper 
  Universal»

Carried out by: Dentist - Smetanyak Liliуa. Certifi ed Trainer Dentsply 
 Maillefer. Specialization in dental and aesthetic 
 dentistry. Private dental practice in Kyiv
Organizer: Representative offi ce «Dentsply Limited» in Ukraine.
Venue: Conference hall No. 2, ground fl oor of Lviv Palace 
 Arts (17, Kopernyk St.)

29.10 - 31.10 Presentation of new exclusive abrasive 
  instruments for primary and fi nish treatment of nylon 
  (plastic dentures)

Organizer: «Maroresku I.I.» PE (Kyiv, Ukraine).
Venue: Booth No. 24, 1 fl oor

14.00 - 17.00 Presentation of new generation of automated 
  furnaces «THERMODENT», intended for making dental 
  items of metal-ceramic, metal-free ceramic as well as 
  press-ceramic

Carried out by: Volodymyr Zabulskyy, the chief designer 
 (Lviv, UKRAINE)
Organizer: «PROGRET Ltd.» Research-and-Production 
 Company (Lviv, UKRAINE).
Venue: Company’s booth No 40, 2 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of production from the companies 
  «Interdent» (Slovenia), «TCS» (USA)

Organizer: «Magnum-Light» PE (Uzhgorod, Transcarpathian 
 region, Ukraine)
Venue: Booth No. 1, 2 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of Sandman Futura air abrasion 
  unit for minimal invasive treatment by Sandman Dental, 
  Denmark

Organizer: «Dent Land» PE (Zaporizhzhia, Ukraine).
Venue: Booth No..73, 2 fl oor
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29.10 - 31.10 Presentation of the equipment for dental 
  laboratories «Wassermann» company (Germany)

Organizer: «Dentalit Plus» Ltd. (Kyiv)
Venue: Booth No. 88, 2nd fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of advantages and new opportunities 
  of microhybrid composite Enamel Plus HFO. High-
  aesthetic results. Secrets at the work wit composites

Organizer: «Micerium» company.
Carried out by: R.Datsko, doctor and consultant of of «Micerium» 
 company.
Venue: Booth No.95, 2 fl oor 

29.10 - 31.10 Presentation of hard-alloy and diamond 
  drills, hard-alloy cutters; surgical cutters, rotary and 
  manual instruments for root canal treatment by Acurata, 
  Germany

Organizer: «Dent Land» PE (Zaporizhzhia, Ukraine).
Venue: Booth No..73, 2 fl oor

29.10 - 30.10 Presentation «Digital panoramic X-ray 
  ORTHOPHOS XG 3 DS - Digital X-ray unit for panoramic 
  radiography of the total  jaw region and the 
  temporomandibular joints»

Organizer: «3i» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 46, 1 fl oor 

30.10 - 31.10 Presentation of disinfectants and cleaners 
  produced by «DesoMark» (UKRAINE)

Organizer: «BM-Farma Ltd.» (Lviv, UKRAINE).
Venue: Booth No 70, 3 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation «Whitening teeth treatment by 
  Beyond Company(USA)»

Organizer: «Beyond Ukraine» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No.32, 2 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of dental unit «SIGER». New high 
  quality product of the well-known producer, designed 
  especially for the European customer.

Organizer: «UKRMED Dental» Ltd. (Kyiv).
Venue: Booth No. 64, 1 fl oor 

29.10 - 31.10 Presentation of the Endomotor VDW.Silver.
Organizer: «Interdent» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 8, 2 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of the dental equipment of the 
  biggest Italian producer, «CEFLA DENTAL GROUP» 
  company, «ANTHOS» unit

Organizer: «UKRMED Dental» Ltd. (Kyiv).
Venue: Booth No. 64, 1 fl oor 

29.10 - 31.10 Presentation of dental materials made by 
  «Nordiska Dental» (Sweden): Calasept, Calasept 
  Plus

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 18, 2nd fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of materials made by «Premier 
  Dental» (USA): Implant-Cement, RC-Prep, Comp Core, 
  NexTemp, Enamel ProVarnish

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 18, 2nd fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of the dental unit SATVA-COMBI 
  with built-in endomotor with apexlorator

Organizer: «SATVA I K.» (Ternopil)
Venue: Booth No. 39, 2 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of materials made by «Polydentia 
  SA» (Switzerland): Vista-Tec ultralight shields, 
  consumables: wedges, matrices, polishing strips

Carried out by: «Oksomat-AN» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 18, 2nd fl oor

29.10 - 30.10 Presentation of the impression masses «Coltene/
  Whaledent» company (Switzerland): laboratory aspects 
  at fabrication of ceramet and nonmetal constructions

Held by: consultant of «Coltene/Whaledent Company», 
 materials expert Konstyantyn Tyran, doctor of 
 sciences Bohdan Shumylovych (Russia)
Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company, «Master Dent 
 Company»
Venue: Booth No. 81, 3 fl oor, Booth No. 32, 1 fl oor.

29.10 - 30.10 Presentation «Cerec3D, InLab, InEos – progress 
  coupled to experience: Sirona’s leading edge CAD/CAM 
  system. Complete solutions for practices and 
  laboratories. Full cycle demonstration»

Organizer: «3i» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 46, 1 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of technical dental equipment of 
  «ROKO Company»

Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

29.10 - 31.10 Presentation of the multifunction system 
  «Multipress» for making of thermoplastic prosthetic 
  appliances (nylon, acetal, acrylic). Presentation of new 
  material for making of fl exible prosthetic appliances 
  – «mirror» nylon of FLEXITE Company (THE USA) and 
  systems of repairing for all termoplasts of RAPID SET

Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

29.10 - 31.10 Presentation of surgical, implantological, 
  paradontological, therapeutic, diagnostic instruments 
  of AESCULAP B.Braun Chifa Company. A competence 
  in stomatology  is obtained by decades

Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

29.10 - 31.10 Demonstration of ceramic masses NORITAKE 
  (Japan)

Held by: a technician is a demonstrator of NORITAKE 
 Company Vasyl Khrunyk.
Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 
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29.10 - 31.10 Presentation of the Endomotor VDW.Silver.
Organizer: «Interdent» company (Kyiv, Ukraine)
Venue: Booth No. 8, 2 fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of the modern professional 
  ultrasonic systems of fi rm SATELEC (France)

Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

29.10 - 31.10 Presentation Estelite Sigma Quick – brand new 
  innovation of the Tokuyama Dental company in the fi eld 
  of restoration materials

Organizers: «Ivodent» company (Ivano-Frankivs’k)
Venue: Booth No.52, ground fl oor No.1

29.10 - 31.10 Presentation of roentgenologic and stomatological 
  equipment of TAKARA BELMONT Company (Japan). 
  TAKARA BELMONT – made in Japan

Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

29.10 - 31.10 Presentation «Implant-Assistant». Dental 
  implantation using implantological pattern. High 
  precision, low invasive operation: methods of computer 
  modelling and prototyping

Organizer: «Megamed» Ltd. (Donets’k)
Venue: Booth No. 69, 2 fl oor 

29.10 - 31.10 Presentation of dental implant system 
  ANKYLOS® and augmentation system FRIOS® 
  (FRIADENT Osseous Reconstruction System) and the 
  bone grafting materials FRIOS® ALGIPORE®

Organizer: PE «KEMED» (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 56

29.10 - 31.10 Presentation «ХХІ CENTURY WITHOUT 
  DEMOUNTABLE DENTURES! A new system of 
  prosthesis based on glass sustentaculum ZX-27»

Organizer: «SITIKAR» company (Kharkiv)
Venue: Booth No. 43, III fl oor

29.10 - 31.10 Presentation of new metals of S.I.L.P.O. 
  Company (Italy)

Organizer: «Dental Depot Ternopil» Company
Venue: Booth No 81, 3 fl oor, 

29.10 - 31.10 Presentation «The DAC UNIVERSAL autoclave 
  – Sirona competency in hygiene – cleans, lubricates 
  and sterilizes in approx. 12 minutes»

Organizer: «3i» company (Lviv, Ukraine)
Venue: Booth No. 46, 1 fl oor 

29.10.2009
«Modern methods of prosthesis in dentistry. Tissue 
engineering as an alternative to biomaterials. New 
researches of composites. Aspects of toxicology»

Venue: Conference hall No.1 (2nd fl oor of Lviv palace of Arts)
10.30  «The structure of rooth mandibula articulation 
  disorder and their considering on the orthopedic 
  treatment stages»

Lecturer DMD , prof. V. Makeyev, Head of the department of 
 orthopedic dentistry of Lviv National medical 
 university named after Danylo Galyts’kyi; assistant of 
 the department R.Kulinichenko

11.15  «Analysis of the functions of rooth mandibula 
  articulations and dynamic occlusion – the basis of 
  implant orthopedic treatment planning»

Lecturer  KMS, dentist B. Dziundra assist.prof. of the 
  department of orthopedic dentistry of Lviv National 
  medical university named after Danylo Galyts’kyi 

12.00  «Functional diagnosis – key of the occlussion»
Lecturer R. Puts’, dental technician of the «Denon Dental» 
 company 

12.30  «Tendencies of the development modern fi lling 
  materials in the world within the view of its 
  application»

Lecturer: T. Solovyova, vice-president of the «Oksomat-Dipol» 
 company; S. Novikov, dentist (Kharkiv). 

14.00 - 18.00 «Tissue Engineering as an Alternative to 
  Biomaterials»
  «Low shrinkage stress and biological safety: two 
  key characteristics for better dental composite 
  resins»
  For the fi rst time in Ukraine! 
  Within the frameworks of DENTAL FORUM - VIP-
  lecturer Jean-Marc Meyer, Professor at the School of 
  Dental Medicine in Geneva (Switzerland), head of the 
  Division of Dental Materials. Participation to congresses 
  of the ADF (Paris), the IADR, the European Society 
  for Biomaterials, and to the World Biomaterials 
  Congresses. Founding member and fi rst president of 
  the Swiss Society for Biomaterials
 

   : Live demonstration of patient’s treatment.

Organized by: Dmitrovich Dmitry, MD, Assistant Professor 
 Department of Hospital Therapeutic Dentistry 
 MGMSU, chief doctor of clinic «Denta-style», 
 consultant of Saremco in Russia. 
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«Modern researches in implantlogy. 3D diagnosis at 
implantation planning. Aesthetic and functional aspects 

of dental patients’ rehabilitation. Multidisciplinary 
approach to implantation»

Venue: Conference hall No.1 (2nd fl oor of Lviv palace of Arts)
9.00 - 10.00 Registration
10.00  Opening of conference
10.15  «Features of Dental Implantology Development the 
  Current Stage»

 Uhryn M. Ass.prof., Ph.D, Department of Prosthetic 
 Dentistry, Danylo Halytskyy Lviv National Medical 
 University (Chief of Department – prof. V.Makeev), 
 Chief of Centre of Dental Implantation and Prosthetics 
 «MM»

11.15  «Conception of Dental Clinic Oriented on Dental 
  Implantation»

 Zablotskyy Y. Prof., Department of Prosthetic 
 dentistry, Danylo Halytskyy Lviv National Medical 
 University (Chief of Department – prof. V.Makeev)

12.15  «Long-term results of reparative and regenerative 
  techniques in aesthetically signifi cant areas»

 Shtuka O. Member of executive committee of 
 Ukrainian Dental Implantology Association, 
 periodontologist, Centre of Dental Implantation and 
 Prosthetic «MM», Lviv 

13.00 - 14.00 Break 
14.00  «Computerized 3D-diagnostics and 3D-modelling 
  as a basis for success of implant rehabilitation»

 Solonko M. Master of medicine, Department of 
 Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyy Lviv National 
 Medical University (Chief of Department – prof. 
 V.Makeev), Centre of Dental Implantation and 
 Prosthetics «MM» 

14.45  «Alveolar ridge augmentation using intraoral 
  block grafts»

 Zakharenko E. Private practice, Kyiv City Hospital 
 №12, Department of Maxillofacial Surgery, Kyiv 

15.30  «Innovative Technologies in U-impl Implant System»
 Prytula O. Vice-president of Ukrainian Dental 
 Implantology Association, Honorable Doctor 
 of Ukraine, Dentist, Kyiv, Nagorniak I.Chief secretary 
 of Ukrainian Dental Implantology Association, Dentist, 
 Kyiv

16.15  «Multidisciplinary Approach In Implant Dentistry»
 Gauk A. Private practice, Chief of «Clinic of Doctor 
 Gauk», Lviv 

17.00  Discussion. End of Conference 
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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 lines 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 
around the world.

3 І
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

відділ медобладнання:
вул. Пекарська, 69а, к. 106 
(ЛОСП, 1 пов., кімн.106)
м. Львів, 79010, Україна
Тел./факс: (032 ) 2448679, 2448680
e-mail: sirona@ltd3i.com.ua

ТОВ «3і» представляє обладнання виробництва 
німецької компанії «Sirona Dental Systems GmbH» 
- максимально можливий спектр продуктів для лікарів-
стоматологів у галузі інструментів та обладнання 
(«Sirona»’ - єдина у світі компанія, комерційна 
пропозиція якої вміщує усі розділи обладнання 
для лікарів-стоматологів), продаж та сервісне 
обслуговування яких забезпечує індивідуальний 
підхід сертифікованих у фірми-виробника інженерів та 
менеджерів. Найвищий стандарт якості, ергономіки та 
дизайну продуктів від «Sirona» - це вибір сотень тисяч 
стоматологів на п’яти континентах, а продумана цінова 
політика «Sirona Dental Systems» та представника 
компанії в західній Україні, товариства «3і» - реальний 
ключ до можливості кожному лікареві приєднатися до 
стоматологічної еліти світу.

 Чотири основні напрями обладнання:
- стоматологічні установки
- рентген-обладнання (дентальні, панорамні, 

томографія)
- системи комп’ютерної реставрації
- обладнання для стерилізації та інструментарій.
Завжди у наявності широкий спектр запасних 

частин та витратних матеріалів для обладнання 
Siemens Dental та Sirona Dental Systems GmbH, яке 
випускалося протягом останніх 15 років.

Наше обладнання та сервіс стануть запорукою 
вашого спокою та впевненості в надійному вкладенні 
ваших коштів.

3 І LTD.

Head offi ce and wholesale warehouse 
of pharmaceuticals:
7, Stanciya Lychakiv St.
79014, Lviv, Ukraine
Tel./Fax: +380 32 2971823, 2989588

Medical equipment department:
69a, Pekars’ka St.
79010, Lviv, Ukraine
Tel./Fax: +380 32 2448679, 2448680
e-mail: sirona@ltd3i.com.ua
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3M ESPE is a world leader in Dental Industry. The 
company is always working on creation of new materials 
and technologies. 3M ESPE offers the full spectrum 
of materials for aesthetic restorations, treatment, and 
prosthetic works. 3M ESPE company always invites 
the world know dental opinion leaders to participate in 
large lecture programs and smaller practical EspertiseTM 
educational programs.

3M ESPE staff in Ukraine is always ready to answer 
your questions – feel free to contact us.

3М УКРАЇНА
3M ESPE, ВІДДІЛ 
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тел.: (044) 4905777
Факс: (044) 4905775

Компанія 3M ESPE є світовим лідером на ринку 
стоматологічної продукції, яка постійно працює над 
створенням нових матеріалів та технологій. 3M ESPE 
пропонує повний спектр матеріалів для реставрації, 
лікування та протезування зубів. Компанія 3M 
ESPE постійно запрошує світових стоматологічних 
авторитетів для участі у великих лекційних та 
практичних освітніх програмах циклу EspertiseTM.

Співробітники 3M ESPE в Україні завжди готові 
відповісти на Ваші запитання.

3M UKRAINE
3M ESPE DENTAL PRODUCTS

Phone: +380 44 4905777
Fax: +380 44 4905775
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AB-DENTAL УКРАЇНА

м. Київ, Україна
Тел. моб.: (050) 3108895

м. Дніпропетровськ
Тел.: (056) 7160932
Тел. моб.: (066) 1852891

м. Одеса 
Тел. моб.: (067) 8506207

м. Донецьк
Тел. моб.: (050) 3108895

м. Львів
Тел. моб.: (067) 7286665 

e-mail: Dr.Simanovski@gmail.com
www.ab-dent.com

AB-Dental Ukraine є ексклюзивним представником 
компанії «AB-Dental» (Ізраїль) – система дентальних 
імплантатів. Курси і семінари для стоматологів і 
зубних техніків з протезування на імплантатах.

AB-DENTAL UKRAINE 

Kyiv, Ukraine
Phone mob.: +380 50 3108895

Dnipropetrovs’k
Phone.: +380 56 7160932
Phone mob.: +380 66 1852891

Odesa
Phone mob.: +380 67 8506207

Donets’k
Phone mob.: +380 50 3108895

Lviv
Phone mob.: +380 67 7286665

e-mail: Dr.Simanovski@gmail.com 
www.ab-dent.com

AB-Dental Ukraine is an exclusive distributor of 
AB-Dental Israeli company in Ukraine (dental implants 
system). Courses and seminars for dentists and dental 
technicians on prosthetics on implants.
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Bredent GmbH & Co.KG is a company with more 
than 35 years of experience in the development and 
production of innovative products and application 
concepts in the fi elds of dental techniques (including 
orthodontia an facial prostheses) and dentistry.

Bredent GmbH & Co.KG has acquired outstanding 
reputation worldwide by offering high-quality products 
and holds a leading position in the international dental 
market.

Representative of bredent GmbH & Co.KG in 
Ukraine:

Attila Czontos.

BREDENT GMBH & CO.KG

2, Weissenhorner St. 
89250, Senden, Germany
info@bredent.com
www.bredent.com

Bredent GmbH & Co.KG – компанія із понад 
35-річним досвідом розробки та виробництва 
інноваційної продукції, впровадження нових технологій 
у зуботехнічній галузі (крім того, в галузі орттодонтії 
та лицевого протезування) та стоматології.

Компанія Bredent GmbH & Co.KG відома в усьому 
світі своєю високоякісною продукцією і утримує 
лідируючі позиції на світовому ринку товарів для 
стоматології.

Представник Bredent GmbH & Co.KG в Україні:
Атіла Чонтош.

BREDENT GMBH & CO.KG

Weissenhorner St. 2
Senden, 89250, Germany
info@bredent.com
www.bredent.com
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Wholeseller of materials for dentists and dental 
prothetists. Exclusive distributor of such well known 
companies as: APOL, EVE, STODDARD, ROEDER, 
SUNSHINE, Colibri and AnGer.

COSTA

вул. Петропавлівська, 34а, оф.125, 
м. Київ, 04086, Україна
Тел.: (044) 3315036, 3601678
Тел./Факс: (044) 4672887
e-mail: offi ce@costa.kiev.ua, 
           costaltd@ukr.net
www.costa.kiev.ua

Широкий вибір витратних матеріалів для 
стоматологів та техніків провідних виробників світу. 
Найкращій вибір, найкращі ціни, гнучка система 
знижок, найкращі умови для співпраці.

Представник в Україні фірм:
APOL (Франція) – Сучасний високоякісний 

відбитковий матеріал. Надзвичайна точність відбитку, 
мінімальна усадка, справжня гідрофільність та 
простота використання роблять цей матеріал 
унікальним.

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 (широкий вибір лавсанових 
матриць та форм коронок, для швидкого та зручного 
моделювання реставрацій).

COSTA

Off. 125, 34 Petropavlivs’ka St.
04086, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 95 2744223
Phone/fax: +380 44 4672887
e-mail: offi ce@costa.kiev.ua
www.costa.kiev.ua
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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 cannulas 
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

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG

Höfi gheimer 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
З асоби для очищення та дезинфекції 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

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG

17,Höfi gheimer 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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Edel+white® is a full-scale line of oral care products 
of immaculate Swiss quality. They contain only the 
best ingredients that are recognized for their highest 
performance and apparent clinical effect, as well for 
their absolute safety. These Swiss goods fully meet the 
highest norms and standards of the European Union.

 Dentalit Plus Ltd is an exclusive representative of 
Edel+white in Ukraine.

EDEL+WHITE®

вул. Ольжича 35, 
м. Київ, 04060, Україна
Тел.: (044) 3621252, 
Тел. моб: (067) 4045609
Тел./Факс: (044) 5948126
e-mail: edelwhite@ukr.net

Edel+white® ―це повноцінна лінія лікувально-
профілактичних засобів по догляду за ротовою 
порожниною; бездоганна швейцарська якість; тільки 
найкращі компоненти з високим рівнем активності 
і вираженими клінічними результатами у поєднанні 
з абсолютною безпекою; Швейцарська продукція, 
яка відповідає самим високим нормам і стандартам 
Євросоюзу.

Ексклюзивний представник на території України 
Тзов «Денталіт Плюс»

EDEL+WHITE®

35 Olzhycha St., 
04060, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3621252, 
Phone mоb.: +380 67 4045609
Phone/Fax: +380 44 5948126
e-mail: edelwhite@ukr.net
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KOMET is the worlds leading and most comprehensive 
brand of innovative and high-quality dental rotary 
instruments and instrument systems such as:

- tungsten carbide burs and cutters, 
- diamond abrasives, 
- steel instruments, 
- ceramic instruments, 
- polishers, 
- ceramic abrasives, 
- endodontic fi les and reamers, 
- root post restoration systems, 
- bur blocks 
- auxiliaries for dentists, orthodontists, endodontists, 

oral surgeons and implantologists as well as for dental 
laboratory technicians.

GEBR. BRASSELER 
GMBH & CO. KG

Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo, Germany
Phone: +49 (0) 52617010
Fax: +49 (0) 5261701289

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG 
–Україна
Ольга Кальбус, регіональний координа-
тор КОМЕТ BRASSELER-Україна
Тел.: (097) 5823006
e-mail: kometukraine@gmail.com
web: www.kometdental.com.ua

KOMET – це всесвітньо визнаний і найбільш 
всеосяжний бренд інноваційних і високоякісних 
стоматологічних обертових інструментів та 
інструментальних систем.

З-поміж широкого асортименту варто виділити: 
- твердосплавні бори і фрези
- алмазні та керамічні абразиви
- сталеві інструменти
- керамічні інструменти
- полірувальні інструменти
- ендодонтичні файли та римери
- штифтові реставраційні системи
- підставки та ємності для борів (в тому числі і 

для стерилізації)
А також KOMET представляє широкий асортимент 

допоміжних систем та приладів для ортодонтії, 
ендодонтії, хірургії, імплантології та зуботехнічних 
робіт.

GEBR. BRASSELER 
GMBH & CO. KG

Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo, Germany
Phone: +49 (0) 52617010
Fax: +49 (0) 5261701289

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG 
– Ukraine
Olga Kalbus, regional Sales and Marketing 
representative
Phone: +380 97 5823006
e-mail: kometukraine@gmail.com
web: www.kometdental.com.ua
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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 970000
Факс: +49 6224 97005014

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 970000
Fax: +49 6224 97005014
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Institute Straumann is the 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.

Ексклюзивний представник в Україні 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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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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Jota AG produces and distributes rotary dental 
instruments. 

We offer steel instruments, carbide instruments, 
diamond instruments, abrasives, polishers, root 
canal instruments, oral-surgery and milling technique 
instruments. Our JOTA endodontic range covers all 
options from root canal preparation to root fi lling. All 
standard treatment techniques can be easily and reliably 
performed using our comprehensive endodontic range. 
Our steel instruments are manufactured in one piece 
from selected tungsten-vanadium or stainless steel. 
Impressive features of these instruments are their stable 
design, precise, effi cient cutting blades and optimal 
concentric running. They are highly elastic with optimal 
material hardness. Due to the use of high-performance 
steel HSS steel instruments also ensure optimal thermal 
resistance as well as a greatly increased service life. 

Exclusive representative of Jota AG in Ukraine:
PREMIER DENTAL Ltd

 build. 5, 11, Grabovskogo St.
 79000 Lviv Ukraine
 Phone/Fax: +380 32 2976365, 2614303, 
                 2614088
 e-mail: premier@dental.net.ua
 www.dental.net.ua

JOTA AG

Hirschensprungstrasse St.,2, 
Rüthi/SG, 9464, Switzerland
Тел.: +41 71 7677999
Факс: +41 71 7677997
e-mail: info@jota.ch
www.jota.ch

Jota AG – виробник стоматологічних обертових 
інструментів.

Ми пропонуємо стальні, твердосплавні та 
алмазні інструменти, абразиви, поліри, ендодонтичні 
та хірургічні інструменти, зуботехнічні фрези. 
Ендодонтичні інструменти Jota охоплюють всі 
варіанти використання – від обробки кореневого 
каналу до пломбування каналів.

Наші стальні інструменти виготовляються із єдиних 
заготовок з відбірних вольфрамо-ванадієвих сплавів 
чи нержавіючої сталі. Ці інструменти відрізняються 
такими особливостями, як стійка конструкція, 
точність, ефективність ріжучих лез та збалансоване 
центрування. Вони також є еластичними і при цьому 
збереженою залишається оптимальна твердість 
матеріалу. Завдяки використанню високотехнологічної 
інструментальної сталі, інструменти володіють 
оптимальною термостійкістю, що значно збільшує 
тривалість періоду використання.

Ексклюзивний представник «Jota AG» в Україні:
Тзов «Прем’єр-Дентал» 

 вул. Грабовського, 11, корп. 5,
 Львів, 79000, Україна.
 Тел./факс: (032) 2976365, 2614303,
            2614088
 e-mail: premier@dental.net.ua
 www.dental.net.ua

JOTA AG

2, Hirschensprungstrasse St., 
9464, Rüthi/SG, Switzerland
Phone: +41 71 7677999
Fax: +41 71 7677997
e-mail: info@jota.ch
www.jota.ch
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Turbine / Contra-angle handpieces
Prophylactic instruments
Ultrasonic / Sonic handpieces
Light polymerization devices
Maintenance systems
Treatment units
Support system CENTRO
Operating lights
Operator’s stools
Multimedia systems
Electro-surgical units
Er: YAG and diode lasers
Ozone treatment device HealOzone
Furniture system for dental practices
2D and 3D X-Ray units
CAD / CAM system Everest and materials
Articulators
Face Bows 
Registration system ARCUSdigma
Laboratory micromotors
Laboratory furnishings
Dust extraction systems
Dental education systems
Dental accessories

KAVO DENTAL GMBH

Bismarckring 39,
88400 Biberach a. d. Riss
Federal Republic of Germany
Teл: +49 07351 / 56 – 0
Факс: +49 07351 / 56 – 1488
e-mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Турбіни / кутові наконечники
Інструменти для профілактики
Ультразвукові / п’єзоелектричні наконечники
Пристрої для світлової полімеризації
Системи догляду за наконечниками
Стоматологічні установки
Мультимедійні системи
Електрохірургічні установки
Er: YAG та діодні лазери
Пристрій для лікування озоном HealOzone
Стоматологічні меблі для стоматологічної 

практики
2D та 3D рентгенівські установки
CAD / CAM система Everest та матеріали
Артикулятори
Лицьові дуги
Cистема реєстрації ARCUSdigma 
Зуботехнічні мікромотори
Лабораторні меблі
Зуботехнічні пилососи
Моделі та стоматологічні установки
Стоматологічні аксесуари

KAVO DENTAL GMBH

Bismarckring 39
88400 Biberach a. d. Riss
Federal Republic of Germany
Phone: +49 07351 / 56 – 0
Fax: +49 07351 / 56 – 1488
e-mail: info@kavo.com
www.kavo.com
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Manufacturer of hight precision impression 
materials.

KETTENBACH 
GMBH & CO.KG

P.O.B.11 61, Eschenburg, D-35709, Germ-
any
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, Germ-
any
Phone: +49 2774 705 0
Fax: +49 2774 705 33
e-mail: kettenbach.info@kettenbach.de
www.kettenbach.de
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Nouvag AG Switzerland is a major component 
supplier to the dental- and medical industry, well known 
all over the world.

Nouvag offers an extensive line of medical devices 
designed specifically for Implantology as well as 
the Dental Profession at large. These are universal 
micromotor systems, aspirators, handpieces, microsaws, 
endodontic micromotors etc. 

Dental and medical equipment from Nouvag AG 
distinguishes with high quality, reliability and safety. 

Exclusive representative of Nouvag AG in Ukraine:
PREMIER DENTAL Ltd

 build. 5, 11, Grabovskogo St.
 79000 Lviv Ukraine
 Phone/Fax: +380 32 2976365, 2614303, 
                 2614088
 e-mail: premier@dental.net.ua
 www.dental.net.ua

NOUVAG AG
СТОМАТОЛОГІЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ

Gallerstrasse St. 23 – 25
Goldach, CH – 9403, Switzerland
Phone: +41 71 846 66 00
Fax: +41 71 845 35 36

Nouvag AG Швейцарія – один із ведучих 
постачальників компонентів для стоматологічної та 
медичної індустрії, відомий у всьому світі.

Nouvag пропонує широкий спектр приладів як для 
імплантології, так і для стоматології взагалі. Серед 
них – універсальні мікромоторні системи, аспіратори, 
наконечники, мікропили, ендодонтичні мікромотори 
та ін.

Стоматологічне та медичне обладнання від 
Nouvag відрізняється високою якістю, надійністю та 
безпекою використання. 

Ексклюзивний представник Nouvag AG в Україні:
Тзов «ПРЕМ’ЄР-ДЕНТАЛ» 

 вул. Грабовського, 11, корп. 5
 м. Львів, 79000, Україна
 Тел./факс: (032) 297665, 2614303,
            2614088
 e-mail: premier@dental.net.ua
 www.dental.net.ua

NOUVAG AG
DENTAL & MEDICAL EQUIPMENT

23 – 25, Gallerstrasse St.
CH – 9403, Goldach, Switzerland
Phone: +41 71 846 66 00
Fax: +41 71 845 35 36
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Company Procter & Gamble is the world leader in 
the production of modern products for oral hygiene, TM 
Oral-b and Blend-a-med.

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

Efficiency of our technologies is confirmed with 
clinical tests.

Innovations: 
1. Revolutionary generation of tooth-pastes Blend-

a-Med EXPERT:
line of the specialized tooth-pastes, specially 

developed for those problems for oral hygiene, which 
require most attention of dentists (enamel, gums, 
sensitive teeth). Each of three variants of pastes 
Blend-a-med EXPERT has individual, different from 
other, formula, contributory infringement to the effective 
decision for oral problems:

- Blend-a-Med EXPERT GUM PROTECTION
- Blend-a-Med EXPERT ENAMEL PROTECTION
- Blend-a-Med EXPERT SENSITIVE
2. Revolutionary generation of tooth brushes Oral-b 

EXPERT with ions of silver for creation of long duration 
antibacterial action.

3. New electric tooth brushes Oral-b Braun.

PROCTER & GAMBLE

вул. Ігорівська/Набережно-
Хрещатинська, 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 ТМ Oral-b та Blend-a-med.

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

Ефективність наших технологій підтверджується 
клінічними дослідженнями.

Інновації:
1.Революційне покоління зубних паст Blend-a-Med 

EXPERT:
лінія спеціалізованих зубних паст, спеціально 

розроблених для тих проблем порожнини рота, які 
вимагають найбільшої уваги стоматологів (зубна 
емаль, ясна, підвищена чутливість зубів). Кожний 
з трьох варіантів паст Blend-a-med EXPERT має 
індивідуальну, відмінну від інших, формулу, сприяючу 
ефективному рішенню проблем порожнини рота:

- Blend-a-Med EXPERT захист ясен ( з Фторидом 
олова)

- Blend-a-Med EXPERT захист емалі (з Флуо-
рісилом)

- Blend-a-Med EXPERT для чутливих зубів (з 
Нітратом калія)

2. Революційне покоління мануальных зубних 
щіток Oral-b EXPERT з іонами срібла для створення 
довготривалої антибактеріальної дії.

3. Оновлений асортимент електричних зубних 
щіток Oral-b Braun.

PROCTER & GAMBLE

5А, 13, Igorivska / Naberezhno-
Khreschatytska St., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4907400
Fax: +380 44 4907427



74 75

30

EXHIBITORS

30

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Equipment 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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Trachem is a leading distributor of orthodontics and 
dental products and materials in Poland since 1992.

We are general distributor of following companies:
ORTHO ORAGNIZERS – Henry Shine Group- 

orthodontic materials and instruments;
TUTTNAUEER – autoclaves;
Pelton&Crane – dental units;
DCI-Dental – units spare parts
CSN INDUSTRIE S.r.l. – x-ray fi lm viewers and 

intraoral sensors
HILUX-DENTAL – curing light lamps
PIERRE FABRE MEDICAMENT – toothbrushes, 

toothpastes and mouth wash.
We guarantee the highest quality of products, 

competitive purchasing terms, attractive discounts for 
permanent customers, quick delivery and a professional 
service.

TRACHEM SP. Z O.O.

ul. Staniewicka 14, 
Warszawa, 03-310, Polska
Тел.: +48 022 5940350
Факс: +48 022 5940307
e-mail: info@trachem.pl
www.trachem.pl

Фiрма Trachem Sp. z o.o. є генеральним дистриб’ю-
тором фiрм:

TUTTNAUER – автоклави;
ELTON&CRANE – стоматологiчнi кресла;
DCI – запчастини до стоматологiчних кресел і 

кресла стоматологiчнi;
VILLA SISTEMI MEDICALI – рентген-апарати, 

пантомографи, негатоскопи;
HILUX – фотоолмеричнi лампи;
ORTHO ORGANIZERS – ортодонтичнi матерiали 

i iнструменти;
PIERRE FABRE MEDICAMENT – зубнi щiтки i пасти 

а також рiдини для полосканя зубiв.
Гарантована якiсть матер’ялів, низькі ціни, 

знижки для сталих клієнтів, швидке достачання та 
професійне обслуговування.

TRACHEM SP. Z O.O.

14, Staniewicka St., 
03-310, Warsaw, Poland
Phone: +48 022 5940350
Fax: +48 022 5940307
e-mail: info@trachem.pl
www.trachem.pl
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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 introduce novelty – metalloceramics VITA VM 
13!

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER 
GMBH & CO. KG

Spitalgasse 3, 
Bad Sackingen, D-79713, Germany
Тел.: +49 077 61 5 62 0
Факс: +49 077 61 56 29 99
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 5 62 0
Fax: +49 077 61 56 29 99
e-mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com
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Welcome to Zirkontek. We’re an outsourced milling 
center with the goal of helping dental laboratories achieve 
success.

With a system using open architecture, we have 
made it easy for dental laboratories to take advantage 
of CAD/CAM technology.

With a 3Shape Scanner, scan and design the coping 
or send us the model to scan and design. Either way, you 
get the same exceptional zirconia restoration.

Our remarkable performance, immeasurable 
experience and vast knowledge wait to assist you.

ZIRKONTEK

вул. Драйзера, 8, 
м. Київ, 02217, Україна
Тел.: (044) 5416995, 5464072
e-mail: zirkontek@rambler.ru
www.zirkontek.ukrbiznes.com

Ласкаво просимо в компанію Zirkontek Kiev.
Ми є представниками компанії Zirkontek Los Angeles, 

центром фрезерування, і нашою метою є допомога 
зуботехнічним лабораторіям в досягненні успіхів. 
За допомогою системи з відкритою архітектурою, 
ми надаємо зуботехнічним лабораторіям чудову 
можливість використати технологію CAD\CAM.

Компанія Zirkontek об’єднала в собі стоматологічні 
технології і використала їх для покращення послуг, 
що надаються зуботехнічними лабораторіями. 
Співробітники Zirkontek використовують найсучасніше 
обладнання в області стоматології, починаючи 
зі сканера 3Shape і до потужних машин для 
фрезерування.

Співпраця з нами дасть Вам можливість отримати 
роботу високої якості з діоксиду цирконію, що стане 
прекрасною основою для нанесення кераміки і 
отримання прекрасного результату.

ZIRKONTEK

8, Drayzera St., 
02217, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5416995, 5464072
e-mail: zirkontek@rambler.ru
www.zirkontek.ukrbiznes.com

Phone: 866 716 1478 – toll free
Phone: 818 230 7520
Fax: 818 230.7255
US Cell. 818 489 3703
email. alan@zirkontek.com
www.zirkontek.com

16531, Gault Street
Van Nuys, CA 91406, USA
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Dental materials and equipment.

А ДЕНТ

вул. Антоновича, 120, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2352960;
 (067) 3700517
www.a-dent.com.ua

Стоматологічні матеріали та обладнання.
Стоматологічні установки: MIDI, Gnatus, Chirana, 

Anthos, Siger, Foshion.
Доставка, монтаж, гарантійний та післягарантійний 

супровід.
Медичний одноразовий одяг: рукавички, маски, 

шапки, бахіли, халати (Hygotex). Гуртовий продаж.

A DENT

120, Antonovycha St., 
79057, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2352960;
 +380 67 3700517
www.a-dent.com.ua
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AVGUR DENTAL carries out retail and wholesale 
trade of dental materials and instruments, establishes 
theoretical and practical courses with participation of 
fi rm-manufacturers professionals. Avgur Dental is a 
representative in West region of Ukraine of PENTRON 
CLINICAL (USA), APOZA, BEAUTISS, ANGELOUS, 
TDW,BIODYNAMICA.

Avgur Dental is an exclusive representative in 
Ukraine of TANCHY INSTRUMENTS (PAKISTAN).

АВГУР ДЕНТАЛ
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Глибока, 6, 
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: (032) 2389263

ПП «Авгур Дентал» здійснює роздрібну та 
гуртову торгівлю стоматологічними матеріалами та 
інструментарієм, організовує теоретичні та практичні 
навчання за участю провідних фахівців фірм-
виробників. Приватне підприємство представляє 
на ринку Західної України продукцію PENTRON 
CLINICAL (США), APOZA, BEAUTISS, ANGELOUS, 
TDW, BIODYNAMICA.

Ексклюзивний представник в Україні фірми 
TANCHY INSTRUMENTS(Пакистан).

AVGUR DENTAL
PRIVATE ENTERPRISE

6, Glyboka St., 
79013, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2389263



86 87

55

EXHIBITORS

55

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

AVERON is a research-and-production complex.
It develops, produces and makes after-sales service 

of medical and laboratory dental equipment.
- professional approach and experienced staff
- application of automatic systems of engineering
- modern component parts and progressive 

technologies
AVERON Dental equipment:
- Electric vacuum porcelain furnace
- Surveying and milling machine
- Sandblasting units
- Waxmelters
- Devices for packing and duplicating
- Devices for preparation for casting
- Workplaces and devices
- Equipment for treating of models and prostheses
- Devices for therapeutic treatment

АВЕРОН НПК

Дистриб’ютор – ТОВ фірма «Регард»
вул. Семіградська 12-А,
м. Харків, 61068, Україна
Тел./Факс: (057) 7380953, 7032342,
  7032325, 7170297
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

Адреса філії:
м. Одеса, вул. Успенська, 47
Тел./Факс: (048) 7286845

АВЕРОН – науково-виробничий комплекс.
Розробка, виробництво та сервісне обслуговування 

обладнання: медичного та лабораторного для 
стоматології.

- професійний підхід та кваліфікований персо-
нал

- використання автоматизованих систем проекту-
вання

- сучасні комплектуючі та передові технології
Продукція НВК АВЕРОН:
- електровакуумні печі для металокераміки
- фрезерно-паралелометричні пристрої
- апарати для струминної обробки
- прибори для моделювання восками
- обладнання для поковки та виготовлення 

моделей
- ливарне обладнання
- робочі місця та приладдя
- обладнання для обробки моделей та протезів
- терапевтичне обладнання

AVERON RPC

Distributor – REGARD LTD
12-А, Semigrads’ka St.,
61068, Kharkiv, Ukraine
Phone/fax: +380 57 7380953, 7032342,
      7032325, 7170297
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

Branch:
47, Uspens’ka St., Odessa,
Pone/fax: +380 48 7286845
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Aitas Plus offers individual approach, high quality and 
newest technologies. Activity directions:

- 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;

- the organisation of seminars and lecture 
programs;

- providing after-sales services.
We are always open for interesting ideas!

АІТАС ПЛЮС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Дубенська, БОС 217, 
м. Рівне, 33001, Україна
Тел.: (0362) 630071
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 S.A. – 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;

- організація семінарів та лекційних програм;
- послуги сервісної служби.
Завжди відкриті для цікавих ідей!

AITAS PLUS LTD.

217 BOS, Dubens’ka St., 
33001, Rivne, Ukraine
Phone: +380 362 630071
Phone/Fax: +380 362 620516, 631935
e-mail: aitas@ukrpost.ua; aitas@utel.net.ua
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Тзов «Медична фірма «Аква Віта» займається 
виробництвом:

- високочастотних індукційних ливарних установок для 
прецизійного 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.

-  MEGADENTА (Н імеччина)  –  виробництво 
фотополімерних та склоіномерних матеріалів нового 
покоління.

- DETAX (Німеччина) – високоточні відбиткові матеріали 
та матеріали для лабораторій. 

- ЗАТ МІКРОН-ХОЛДІНГ (Росія) – виробництво якісних 
стоматологічних наконечників та мікромоторів 

-  OPTICA LASER (Болгар ія)  –  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.

- NEOMED (Словакія) – виробництво стоматологічних 
установок ARIA EXEL і ARIA PRIMA.

- CHEMA-ELEKTROMET (Польща) – виробництво 
стоматологічних матеріалів 

Офіційним дистриб`ютором фірм: 
ZHERMACK, EDENTA, DENTSPLY, MAILLEFER, VOCO, 

DEGUSSA, DUCERA, SPOFA-DENTAL, KERR, КМИЗ та інших 
виробників стоматологічного обладнання та матеріалів. 

Гарантійне та післягарантійне обслуговування, ремонт 
стоматологічного та медичного обладнання.

АКВА ВІТА 
МЕДИЧНА ФІРМА

Гуртівня, магазин
м. Львів, 79031, Україна 
вул. Стрийська, 61
Тел./факс: (032) 2234347, 2345213,
  2344588
e-mail:akvavita-trade@ukrpost.ua
www.akvavita.com.ua

Магазин
вул. Пекарська, 69а, 
м. Львів, 79010, Україна
Обласна Стоматологічна Поліклініка, 1 
поверх
Тел.: (032) 2448664
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Delivery and sales of BISCO dental products: 
adhesives, dentin moisturizer, photopolymeric 
composites, core build-up materials, composite cements, 
etchants.

Lectures and practical seminars are provided together 
with American Dental Academy.

АРКОМ-УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

бул. Т.Шевченка, 1, оф. 8, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (044) 2346771, 2354038
e-mail: IKovalenko@arkom-org.com

Поставка та реалізація стоматологічних матері-
алів компанії «BISCO»: адгезиви, зволожувач 
дентину, фотополімерні композити, матеріали 
для надбудови культі зубу, герметики, композитні 
цементи, протравки.

Лекції та практичні семінари, що проводяться 
разом з American Dental Academy.

Можливість вивести Вашу практику на новий 
рівень роботи.

ARKOM-UKRAINE

Off. 8,1,Shevchenko Ave., 
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2346771, 2354038
e-mail: IKovalenko@arkom-org.com
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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 stomatologic service management 
and the basis forms and methods of rendering of the 
stomatologac help; the promotion of stomatologic science 
achievements and the experience of stomatologic 
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

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 
вдосконаленню організації управління стомато-
логічної 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.

LVIV DENTAL ASSOCIATION

69-A, Pekars’ka St., 
79010, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 786410
Phone/Fax: +380 322 764789
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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
Тел.: (048) 7282460
e-mail: ukrda@softhome.net
www.uda.com.ua

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
Phone: (048) 7282460
e-mail: ukrda@softhome.net
www.uda.com.ua
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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

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.

вул. Гоголівська, 1-3 оф. 80, 
м. Київ, 01054, Україна
Тел.: (044) 3616600,
 (067) 3287426
 (відділ продажу)
e-mail: beyonddent@ukr.net
www.beyonddent.com.ua

BEYOND UKRAINE LTD.

Off. 80, 1-3 Gogolivs’ka St., 
01054, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3616600,
 +380 67 3287426
 (sales department)
e-mail: beyonddent@ukr.net
www.beyonddent.com.ua



100 101

34

EXHIBITORS

34

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

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 and 
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 
матеріалів. Доставка продукції клієнтам по Україні.

VELYCHKO V.I.
PRIVATE ENTREPRENEUR

108, 7 Rayduzhna St., 
02218, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5990361, 5991660
e-mail: stomvel@ukr.net
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Publishing House «GalDent», Lviv
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, 79045, 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., 
79045, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 712022, 712272
e-mail: galdent@mail.lviv.ua
www.galdent.com.ua
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Wholesale and retail save of dental materials, 
equipment and instruments from leading foreign and 
domestic manufacturers for dental clinics and dental 
laboratories.

An offi cial representative of companies:
- Austek, Argentina
- Hoffmann Dental, Germany
- France Dentaire, France
Manufacture of dental mechanic equipment, 

accessories.
Technical consultations and repair of dental 

equipment.

ГАЛЕС

вул. Вавілових, 17, 
м. Київ, 04060, Україна
Тел./Факс: (044) 2493895, 2493845
e-mail: gales@citiustele.com

Адреса для листування:
Україна, 03037, м. Київ
вул. М.Кривоноса, 2 Г, оф. 7

Оптова та роздрібна торгівля стоматологічними 
матеріалами, обладнанням та інструментарієм 
провідних закордонних та вітчизняних виробників 
для стоматологічних клінік та зуботехнічних 
лабораторій.

Офіційний представник фірм:
- Austek, Аргентина
- Hoffmann Dental, Німеччина
- France Dentaire, Франція
Виробництво зуботехнічного обладнання, 

аксесуарів.
Технічна консультація та ремонт стоматологічного 

обладнання.

GALES

17, Vavilovyh St., 
04060, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2493895, 2493845
e-mail: gales@citiustele.com

For correspondence:
Of. 7, 2g, M. Krуvonosa St.,
03037, Kyiv, Ukraine
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Manufacture and sale of dental equipment.
Manufacture: dental units «Gallant»; compressors 

«TORNADO» made of components of DÜR DENTAL 
(Germany) production; suction aggregates and suction 
systems made of components of DÜR DENTAL 
(Germany) production.

Sale: dental chairs TECNODENT (Italy); compressors, 
suction systems, devices «VECTOR», intraoral cameras, 
radiovisiographs DÜR DENTAL (Germany); compressors 
EKOM (Slovakia); compressors FINI (Italy); handpieces 
and micromotors «Bien Air» (Switzerland); intraoral and 
panoramic X-Ray Units, dental handpieces YOSHIDA 
(Japan); autoclaves Melag (Germany).

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 
DÜR DENTAL (Німеччина), відсмоктуючих агрегатів і 
систем з комплектуючих DÜR 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 мікромоторів «Bien Air» (Швейцарія), інтраоральних, 
панорамних рентгенапаратів та стоматологічних 
наконечників Yoshida (Японія), автоклавів Melag 
(Німеччина).

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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High quality disinfectants TM «Dr.Schumacher» for 
infection control in clinics and manufacturing.

Cleaning-Products «Medic Plus» and «Famides» TM 
«Dr.Gayda» for all kinds of surface.

Universal disinfectant «Sanosil Super 25» («Sanosil 
Ltd., Switzerland).

ДЕЗОМАРК
ФАБРИКА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ 
ТА МИЙНИХ ЗАСОБІВ
(М.НОВОЯВОРІВСЬК, 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.)

вул.Акад. Лазаренка, 6 Б,
м.Львів, 79026, Україна
Тел.: (032) 2276122 
Факс: (032) 2276123
e-mail: offi ce@desomark.com
www.desomark.com

Високоякісні дезінфектанти ТМ «Др.Шумахер» для 
контролю інфекцій в лікарнях та на виробництві.

Професійні миючі засоби «Медик Плюс» та 
«Фамідез» ТМ «Др.Гайда» для всіх типів водостійких 
поверхонь.

Універсальний дезінфектант «Саносіл Супер 25» 
(«Sanosil Ltd., Швейцарія).

DESOMARK
DISINFECTANTS AND CLEANERS 
FACTORY (NOVOYAVORIVS’K).

6 b, Akad. Lazarenka St.
79026, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 2276122 
Fax: +380 32 2276123
e-mail: offi ce@desomark.com
 www.desomark.com
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Denon Dental Company was founded in 1998 and 
now more than 10 years is the exclusive distributor of 
world renowned manufacturers of dental equipment and 
materials: 

- BEGO (Germany)- dental alloys, investment 
materials, equipment and other materials for dental 
laboratories. The milling courses – Academia Dental 
– International School BEGO (Bremen, Germany).

- KURARAY DENTAL (Japan) – high-quality dental 
cements the series Panavia, composites, bonds system 
the series Clearfi l – more than 25 years of sсience 
research, experience and global recognition.

- AMANNGIRRBACH (Austria-Germany) – high-
precision carbon articulators the series Artex, the 
facebows, high-tech system for producing the bridges of 
zirconium oxide. Master-class courses on articulation for 
dentists-orthopedists and dental technicians.

- CREATION (Switzerland) – the system of dental 
ceramics and artifi cial teeth. Courses.

- ALPHADENT (CEKA / Belgium) – high-quality rail 
and ball attachments.

ДЕНОН ДЕНТАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. В.Чорновола, 45 А, корп. 5, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел./Факс: (032) 2324095; 2317676
e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net
www.denondental.com

Компанія Денон Дентал заснована в 1998 році і ось 
вже понад 10 років є ексклюзивним дистриб’ютором 
всесвітньовідомих виробників стоматологічного і 
зуботехнічного обладнання та матеріалів:

- BEGO (Німеччина) – cплави металів, формувальні 
маси, обладнання та інші матеріали для зуботехнічних 
лабораторій. Курси фрезування – Academia Dental 
– міжнародна школа BEGO (Бремен, Німеччина)

- KURARAY DENTAL (Японія) – високоякісні 
стоматологічні цементи серії Панавія/Panavia, 
композити, бонд-системи серії Клірфіл/Clearfil 
– більше 25 років наукових досліджень, досвіду та 
світового визнання.

- AMANNGIRRBACH (Австрія-Німеччина) – 
високоточні карбонові артикулятори серії Артекс, 
лицеві дуги, високотехнологічні системи для 
виготовлення каркасів з оксид цирконію. Майстер-
класи по артикуляції для стоматологів-ортопедів та 
зубних техніків.

- CREATION (Швейцарія) – система керамічних 
мас та гарнітури. Курси. 

- ALPHADENT/CEKA (Бельгія) – система високоя-
кісних рейкових та кулькових атачменів

DENON DENTAL LTD.

45-a, block 5, Chornovil Ave, 
79058, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2324095, 2317676
e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net
www.denondental.com
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The main activities are wholesaling and retailing of:
- Dental units by O.M.S., Italy;
- Medical furniture by TAVOM, Italy;
- Binocular magnifi ers, headlights and spotlights by HEINE, 

Germany;
- Endodontic and surgical microscopes by ALLTION, Korea;
- MANTIS series stereoscopic projection microscopes for dental 

technicians and LENTIS table loupes by VISION ENGINEERING, 
England;

- FlashMax and FlashSoft powerful curing lamps for fast 
restoration techniques by CMS Dental, Denmark;

- Sandman Futura unique air abrasion unit for minimal invasion 
preparing by Zenith Dental, Denmark;

- Matrix systems by Dr. Walser, Germany;
- Diamond and hard-alloy dental drills and cutters (including 

those for fl exible dentures), disks, polishers, endodontic rotary 
instruments of Hi-End class by ACURATA, Germany;

- Viewing, endodontic, microsurgical and photographic mirrors 
(including those with RHODIUM covering), matrixes and matrix 
holders, carbon, fi berglass and titanium dental posts, metal case 
intraoral cameras of TOP quality by HAHNENKRATT, Germany;

- Professional mixing pads and organizers for X-ray images by 
MGK-Dental, Germany;

- Unique system of combined adaptation type impression trays 
by DTS, Italy;

- Space regaining system by EZSpacer, Korea;
- 7/100 demonstration models (7 models representing 100 

clinical cases) by GO-Dent, Germany;
- Economy class metal case intraoral cameras with perfect 

image transfer by ACTIVE WARE, Brasil.
Products for dental laboratories:
- Diamond and hard-alloy milling cutters and disks of HI-End 

class by ACURATA, Germany;
- Casting equipment by TECNOGAZ, Italy;
- Dental laboratory equipment by OMEC, Italy;
- Milling machines and parallelometers by Artiglio, Italy;
- Backup silicones of different hardness (SHORE 22, 90, 95);
- Refi lls for sandblasting machines;
- Brushes for ceramics etc. by DENT-E-CON, Germany.
Distribution, installing, warranty and post-warranty maintenance 

of dental equipment.

ДЕНТ ЛЕНД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пр. Леніна, 95, 
м. Запоріжжя, 69095, Україна
Тел./Факс: (061) 2893388, 2893389
e-mail: offi ce@dentland.com.ua, 
           dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

Основні напрямки діяльності:
Гуртове та роздрібне постачання:
- стомaтологічні установки – OMS, Італія;
- медичні меблі – TAVOM, Італія;
- бінокулярна оптика, налобні та точкові освітлювачі – HЕINE 

Optotechnik, Німеччина;
- мікроскопи ендодонтичнi та хірургічні – ALLTION, Корея;
- стереоскопічні проекційні мікроскопи для зубних техніків 

серії MANTIS і настільні лупи LENTIS – VISION ENGINEERING, 
Англія;

- фотополімерні найпотужніші лампи для техніки «швидких 
реставрацій» FlashMax, FlashSoft, Данiя;

- унікальний апарат для мікроабразивного препарування 
Sandman Futura, Данія;

- система матриць Dr. Walser, Німеччина;
- діамантові та твердосплавні бори, фрези, в тому числі, 

для гнучких протезів, диски, поліри, ендодонтичний обертовий 
інструмент класу Hi-End – ACURATA, Німеччина;

- дзеркала стоматологічні оглядові, ендодонтичнi, 
мікрохірургічні та фотографічні, в тому числі, з РОДІЄВИМ 
покриттям, матриці та матрицетримачі, карбонові, скловолоконні 
та титанові штифти, інтраоральні камери в металевому корпусі 
класу ТОР Quality HAHNENKRATT, Німеччина;

- професійні блокноти для замішування, органайзери для 
рентгенівських знімків MGK- Dental, Німеччина;

- унікальна система відтискних ложок комбінованого 
адаптаційного типу – DTS, Італія;

- система переміщення зубів – Ezspаcer, Корея;
- демонстраційні моделі 7/100 (7 моделей – 100 клінічних 

ситуацій)- GO-Dent, Німеччина;
Для зуботехнічних лабораторій:
- інтраоральні відеокамери класу ECONOM в металевому 

корпусі з ідеальною передачею зображення – ACTIVE WARE, 
Бразилія;

Продукція зуботехнічних лабораторій:
- алмазні і твердосплавні фрези і диски класу Hi-End 

–Acurata, Німеччина;
- ливарне обладнання, фрези, паралелометри – Tecnо-

Gaz, Італія;
- обладнання для зуботехнічних лабораторій – Omec, 

Італія;
- фрезувально-паралелометричні прилади класу люкс 

– Artiglio, Італія;
- силікони для дублювання моделей з різною твердістю 

(shore 22, 90, 95), абразивні засоби для піскострумних апаратів, 
кісті для кераміки та ін. – Den-E-Con, Німеччина;

- стоматологічні воски –Morsa, Німеччина.
- постачання, монтаж, гарантійне і післягарантійне 

обслуговування стоматологічного устаткування

DENT LAND CO.

95, Lenina Ave., 
69095, Zaporizhzhia, Ukraine
Phone/Fax: +380 61 2893388, 2893389
e-mail: offi ce@dentland.com.ua, dentland@
optima.com.ua
www.dentland.com.ua
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Wholesale and retail trade of products of the «Coltene/
Whaledent» company (Switzerland), «J.MORITA» 
(Japan); «Satelec Action group» (France); «W&H» 
(Austria); «de Gotzen S. r. l.» (Italy); «Takara Belmont 
Corp.» (Japan); «Tau Steril», «Euronda», «Cattani 
S.p.a.» (Italy); «Tuttnauer» (Israel).

An exclusive distributor of the «ROKO dental 
equipment» company (Poland).

An exclusive representative of the «Aesculap AG» 
company (Germany).

Offi cial representative of the CHIROMEGA s.r.o» 
(Slovakia).

Retail trade of dental materials, tools and equipment 
of leading fi rms-producers: GC; SEPTODONT; 3М ESPE; 
DENSPLY; VDW; ANTOGYR; H. NORDIN DENTAL; 
BAUSСH; ULTRADENT; VOP; π Dental; RENFERT; 
SILFRADENT; BREDENT; SCHULER DENTAL.

Complex providing with equipment and materials 
of dental clinics, technical laboratories and castings 
workshops. Consultative and legal support, credit lines, 
service. Organization and support of on-line tutorials.

Complete accompaniment of your dental business.
Advantageous offers for collaboration to the regional 

dealers.

ДЕНТАЛ ДЕПО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шашкевича, 3, 
м. Тернопіль, 46008, Україна
Тел.: (0352) 434074
Тел./Факс: (0352) 434075
e-mail: dentaldepo@utel.net.ua
www.dentaldepo.com

Гуртова та роздрібна торгівля продукцією фірм: 
«Coltene/Whaledent» (Швейцарія), «J.MORITA» 
(Японія); «Satelec Action group» (Франція); «W&H» 
(Австрія); «de Gotzen S. r. l.» (Італія); «Takara Belmont 
Corp.» (Японія); «Tau Steril», «Euronda», «Cattani 
S.p.a.» (Італія); Tuttnauer (Ізраїль).

Ексклюзивний представник фірми «ROKO dental 
equipment» (Польща) та «Aesculap AG» (Німеччина).

Офіційний представник фірми «CHIROMEGA 
s.r.o» (Словаччина).

Роздрібна торгівля стоматологічними матеріалами 
та інструментарієм провідних фірм-виробників: GC; 
SEPTODONT; 3М ESPE; DENSPLY; VDW; ANTOGYR; 
H. NORDIN DENTAL; BAUSСH; ULTRADENT; VOP; 
Dental; 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.

Запрошуємо до співпраці на вигідних умовах 
регіональних дилерів.

DENTAL DEPO LTD.

3, Shashkevycha St., 
46008, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 434074
Phone/Fax: +380 352 434075
e-mail: dentaldepo@utel.net.ua
www.dentaldepo.com
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The Company «DentalBusiness Ukraine» – shall 
be considered the exclusive distributor of German 
company «Sybron Implant Solutions GmbH». In March 
2008, the Company «Sybron Implant Solutions GmbH» 
has included to its composition two world-wide leaders 
in the production of dental implants «ORALTRONICS» 
and «INNOVA». 

The Company «ORALTRONICS» shall be one of the 
fi rst manufacturers of implantation systems in the world 
and till the present moment remains the leader in this 
sphere of manufacture. The basis of all technologies of 
«ORALTRONICS» forms a traditional German approach 
of the highest quality standards, recognized in the 
whole world. Inventions, which have been patented 
by «ORALTRONICS» 25 years ago and at the present 
time receive patents are already considered and again 
become golden standards in implantology. 

Implants «Endopore» (till 2008 have been produced 
by the company «INNOVA») have such qualities and 
properties which differ them from among many other 
systems of dental implantology. Due to three-dimensional 
osseointegration, very (extremely) short length of implant 
bears huge loads. 

Product range of the Company «DentalBusiness 
Ukraine» includes: cylindrical, threaded, bi-cortical (single-
stage) implants, the shortest implants «Endopore» in the 
world, reabsorbed and non-reabsorbed membranes, as 
well as osteo-exchangeable material.

ДЕНТАЛБІЗНЕС УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Червоноармійська, 21, оф. 304, 
м. Київ, 01601, Україна
Тел.: (044) 2872048, 3621526
e-mail: info@sybronimplants.com.ua
www.sybronimplants.com.ua

Компанія «ДенталБізнес Україна» – ексклюзивний 
дистриб’ютор німецької компанії «Sybron Implant 
Solutions GmbH». Компанія «Sybron Implant Solutions» 
в березні 2008 року об’єднала у своєму складі 
двох світових лідерів з виробництва дентальних 
імплантатів «ORALTRONICS» та «INNOVA».

Компанія «ORALTRONICS» є одним з перших в 
світі виробників імплантаційних систем, який дотепер 
залишається лідером. Основою всіх технологій 
«ORALTRONICS» є традиційний німецький підхід 
найвищих стандартів якості, визнаний у всьому світові. 
Винаходи, що запатентовані «ORALTRONICS» 25 
років тому і отримують патенти зараз, вже є та знову 
стають золотими стандартами в імплантолопї.

Імплантати «Endopore» (до 2008 р. виробляла 
компанія «INNOVA») мають якості, які відрізняють їх 
із множини інших систем дентальної імплантології. 
Завдяки трьохвимірній остеоінтеграції суперкоротка 
довжина імплантату витримує величезні наванта-
ження.

Асортимент продукції «ДенталБізнес Україна» 
включає: циліндричні гвинтові, бікортикальні 
(одноетапні) імплантати, найкоротші у світі імплантати 
«Endopore» резорбовані та нерезорбовані мембрани, 
а також остеозамінний матеріал.

DENTALBUSINESS 
UKRAINE LTD.

Off. 304, 21, Chervonoarmiys’ka St., 
01601, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2872048, 3621526
e-mail: info@sybronimplants.com.ua
www.sybronimplants.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 alumina 
and zirconia bridge frameworks based on the WOL-ceram 
tehnology. The Company is an offіcіal representative of 
WOL-dent GmbH іn Ukraine.

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 алюмінію по технології «WOL-ceram» 
та представляє фірму «WOL-dent» в Україні.

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 specialized edition of Ukrainian dentist association 
intended 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.

The edition of a journal works in close connection 
with the practicing dentists, which determine essentials 
of the publications and are our co-authors.

With hope for cooperation.
Subscription index 23980

ДЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

вул. Гоголівська, 47, 
м. Київ, 04053, Україна
Тел.: (044) 2091365,
 (067) 4493124
e-mail: dentateh@ukr.net
а/c 4731, м. Харків, 61022, Україна

Сучасне спеціалізоване видання «Асоціації 
«Дентальні технології», 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.

З надією на співробітництво.
Передплатний індекс 23980

DENTALNYIE TEKHNOLOGIYI 
(DENTAL TECHNOLOGIES)

47, Gogolivska St., 
04053, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2091365,
 +380 67 4493124
e-mail: dentateh@ukr.net
P.o.box 4731, 61022, Kharkiv, Ukraine
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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. Вітвера, 2 (Личаківська, 14/8), 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2764006
Тел./Факс: (032) 2431035

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

2, Vitvera St. ( 14/8, Lychakivska, St.), 
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2764006
Phone/Fax: +380 32 2431035
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DENTEK is the exclusive representative of company 
«MIS» (Israel) – the system of dental implants.

In Ukraine DENTEK also represents:
«Romidan» – the diamond burs – Swiss exactness, 

real diamond.
«Ikadent» – the titanium endochannel anchor pins.
«Light Post» – DS light posts.
Poliglikolid and poliamid 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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Dentsply is the international world famous company 
that develops, produces and sells dental materials, 
instruments and equipment for restoration, orthopaedy, 
endodontic treatment, prophylactic of dental diseases, 
etc. Its well known divisions are «De Trey» (Germany), 
«Ceramco» (USA), «Caulk» (USA), «Maillefer» 
(Switzerland), others. Dentsply company has been 
committed to providing dentists and technicians with 
innovative and accessible products, Dentsply has 
organized lectures, seminars and has supported offi cial 
distributors.

ДЕНТСПЛАЙ ЛІМІТЕД
ПРЕДСТАВНИЦТВО

вул. Механізаторів, 2, 
м. Київ, 03035, Україна
Тел.: (044) 5201323
Факс: (044) 5201328
www.dentsplycis.com

Dentsply – це транснаціональна корпорація, яка 
розробляє, виробляє та продає по всьому світу 
стоматологічні матеріали, інструменти та обладнання 
для реставрації та протезування зубів, лікування 
кореневих каналів, профілактики стоматологічних 
захворювань, тощо. До складу корпорації входять такі 
відомі фірми як «De Trey» (Німеччина), «Ceramco» 
(США), «Caulk» (США), «Maillefer» (Швейцарія) та 
інші. Компанія Dentsply постійно докладає зусиль, 
щоб зробити свою продукцію більш доступною для 
стоматологів та зубних техніків України шляхом 
проведення лекцій, семінарів та підтримки офіційних 
дистриб`юторів.

DENTSPLY LIMITED
REPRESENTATIVE OFFICE

2, Mekhanizatoriv St., 
03035, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5201323
Fax: +380 44 5201328
www.dentsplycis.com

Central offi ce:
Hamm Moor Lane, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 25E, England
United Kingdom of Great Britain 
and Nothern Ireland 
Phone: +44 1932 853422
Fax: +44 1932 848137
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Medical clothing «Jasmine». Dresses, suits, hats. We 
produce clothing of good quality, of interesting models 
and every season we offer you a new collection.

Our company is wholesale producer.
Please, check our catalogue and price on the www.

jasmine.dp.ua.
We will be glad to be your partner.

ЖАСМІН
МЕДИЧНИЙ ОДЯГ

вул. Висоцького 2, оф. 312а, 
м. Дніпропетровськ, 49080, Україна
Тел.: (056) 3736602, 3727627
e-mail: info@jasmine.dp.ua

Медичний одяг «Жасмин». Халати, костюми, 
головні убори. Висока якість, цікаві моделі, щосезонне 
оновлення колекції.

Працюємо гуртом з посередниками та прямими 
споживачами.

Оплачуємо доставку по Україні.
Дивіться каталог та ціни на www.jasmine.dp.ua.
Будемо раді співробітництву.

JASMINE
MEDICAL CLOTHING

Off. 312a, 2, Vysots’kogo St., 
49080, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 56 3736602, 3727627
e-mail: info@jasmine.dp.ua
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«Ivodent» LTD company operates at dental products 
markets for over 14 years.

The organization is occupied with suppling and 
realization dental and medical materials, dental 
equipment, x-ray fi lms, means of disinfection, 
pharmacological preparations. It also sells dental 
souvenirs production.

The company takes part in tenders for the purchase 
of products for medical and dental supplies and delivers 
it to the medical institutions of our city and region.

The transportation delivery of our wares throughout 
the region and Ukraine is free of charge.

«Ivodent» is representative of many medical and 
dental manufacturers, in particular, it is the official 
representative of such famous companies as Tokuyama 
Dental (Japan) and Cerkamed (Poland) in Ukraine.

«Ivodent» is also engaged in organization and 
realization of dental seminars and workshops.

ІВОДЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Чорновола, 47, 
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел.: (0342) 731470,
 (067) 3422325
Тел./Факс: (0342) 559455
e-mail: ivodent@mail.ru, ivodent@list.ru
www.ivodent.com.ua

Тзов «Іводент» працює на ринку стоматологічних 
матеріалів більше 14 років.

Займається постачанням і  реалізацією 
стоматологічних та медичних матеріалів, стоматоло-
гічного обладнання, рентгенплівки, засобів 
дезінфекції, інструментів, фармпрепаратів та ін., а 
також продажем сувенірної стоматологічної продукції. 
Фірма приймає участь у тендерах щодо закупівлі 
виробів медичного та стоматологічного призначення 
і постачає їх медичним закладам міста та області. 
Проводиться безкоштовна транспортна доставка 
товарів по всій території області та України. 

Тзов «Іводент» є представником багатьох фірм-
виробників медичної та стоматологічної продукції, 
зокрема є офіційним представником на Україні таких 
відомих фірм, як: Tokuyama Dental (Японія) і Cerkamed 
(Польща).

Тзов «Іводент» займається організацією і 
проведенням семінарів та мастер-класів стоматоло-
гічного напрямку.

IVODENT LTD.

47, Chornovola, St., 
76018, Ivano – Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 731470,
 +380 67 3422325
Phone/Fax: +380 342 559455
e-mail: ivodent@mail.ru, ivodent@list.ru
www.ivodent.com.ua
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Company InSpe is Ukrainian dealer of well known 
dentistry brands: KaVo, Straumann, Vita, Hu-Friedy, 
Komet, Ivoclar-Vivadent, Kettenbach, Melag. InSpe is 
working more then 10 years on the dentistry market in 
Ukraine. There are 4 InSpe offi ces in different cities in 
Ukraine: in Lviv, Kyiv, Odesa and Vinnitsya. InSpe works 
through network of trade representatives.

The main directions of activities:
- disributing dental equipment and materials
- professional projecting and design of dental clinics 

and labs
- consulting of dentistry business management
- service all around Ukraine by qualifi ed service 

engineers
- training programmes with practice and professional 

lecturers
- developing of hi-tech technologies in dentistry
- unique decisions in surgery and implantology 
World of brands 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 – український дилер найвідоміших 
брендів у стоматології: KaVo, Straumann, Vita, Hu-
Friedy, Komet, Ivoclar-Vivadent, Kettenbach, Melag. 

На ринку України працює понад 10 років. Офіси 
ІнСпе є в чотирьох містах України – Львові, Києві, 
Одесі, Вінниці. 

Робота компанії з клієнтами здійснюється через 
мережу торгових консультантів у регіонах України. 

Основними напрямками роботи є: 
- продаж стоматологічного обладнання та 

матеріалів світових брендів
- професійне проектування та дизайн клінік та 

лабораторій
- консультаційна діяльність з менеджменту 

стоматологічного бізнесу
- сервісне обслуговування по всій Україні кваліфі-

кованими сервіс інженерами
- навчальні програми з практичним спрямуванням 

та високопрофесійними лекторами
- розвиток новітніх технологій в стоматології
- унікальні рішення в хірургії та імплантології

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

Дилерський відділ:
м. Київ, 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 матеріалів, інструмен-
тарію, 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

26/28, Industrialna St.
03058, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4531346, 4530596,
       2036777

3-b,Verbyts’kogo 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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Dentallab «Calibra», that is an offi cial partner of 
the company 3Shape in the Ukraine in the branch of 
CAD/CAM technologies and the German milling center, 
presents the milled unstressed constructions from the 
zircon, titanium, cobalt chromium of any extent, individual 
abutments with the titanium platform in all popular 
systems. It threw entirely ceramic constructions with the 
use of masses of initial (GC), ZEO (Yamakin) and E-max 
(Ivoclar). The quality of articles is confi rmed by guarantee 
certifi cate to 3 (!) year (including chippings).

If the prices of our laboratory do not satisfy you, we 
can give the coordinates, where your work can be made 
more cheaply.

More information on www.kalibra.org.ua

КАЛІБРА
ЛАБОРАТОРІЯ

м. Київ
Тел.:  (044 )2214818

бул. Шевченка 135, офіс 6,
м. Черкаси, 18000, Україна
Тел.: (0472) 320983

пров. Ромейка, 16/А,
м. Сміла, Черкаська обл., 20700, Україна
Тел./факс: (0473) 346524
 (050) 3511261

Лабораторія «Калібра», є офіційним партнером 
компанії 3Shape в Україні у сфері CAD/CAM технологій 
і німецький фрезерний центр представляють 
відфрезеровані конструкціі із циркону, титану, 
кобальто-хрому будь-якої довжини, індивідуальні 
аббатменти з титановою платформою на всі популярні 
системи, метало- і цільно- керамічні конструкції 
з використанням керамічних мас Initial (GC), 
ZEO(Yamakin) і E-MAX (Ivoclar). Якість виробів 
підтверджується гарантійним сертифікатом на 3 (!) 
роки (включаючи сколи).

Якщо ціни нашої лабораторії Вас не задовольняють, 
ми можемо дати координати, де Вашу роботу 
зроблять дешевше.

Детальніше – на www.kalibra.org.ua

CALIBRA
DENTALLAB

Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2214818

Off. 6, 135 Shevchenko blwd.
18000, Cherkasy, Ukraine
Phone:  +380 472 320983

16/А Romeyko St 
20700, Smila, Cherkasy region, Ukraine
Phone/Fax: +380 473 346524
 +380 50 3511261
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KASKAD DENT Ltd.:
- unique dental supermarket in Ukraine, which sells 

dental units, dental intraoral and panoramic X-ray units, 
compressors, sterilization equipment, dental tools and 
source materials;

- offi cial representative and importer of the following 
companies: «Chirana-Dental», «Ekom» (Slovak 
Republic), «Bien-Air», «EDENTA» (Switzerland), «Fimet 
OY», «SOREDEX» (Finland), «Medin» (Czech Republic), 
«A-DEC» (USA), «Wohlwend AG» (Liechtenstein), 
«Jovident» (The Netherlands), «Intermedapatit» 
(Russia);

- discount system;
- credit sale of the equipment;
- equipment and material delivery in Ukraine is 

free;
- mounting, maintenance and repair of dental 

equipment and instruments;
- the authorized service centre on repair o Bien Air 

instruments;
«Diplomat-Dent Club» was established in April 2009 

at KASKAD DENT Ltd.

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
www.kaskad-dent.com.ua

ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» це:
- єдиний в Україні стоматологічний супермаркет 

з продажу стоматологічних установок, дентальних 
інтраоральних та панорамних рентгенівських 
апаратів, компресорів, стерилізаційного обладнання, 
інструментарію та витратних матеріалів;

- офіційний представник та імпортер продукції 
фірм «Chirana-Dental», «Ekom» (Словаччина), 
«Bien Air», «EDENTA» (Швейцарія), «Fimet», 
«SOREDEX» (Фінляндія), «Medin» (Чехія), «A-DEC» 
(США), «Wohlwend AG» (Ліхтенштейн), «Jovident» 
(Нідерланди), «Інтермедапатит» (Росія);

- дисконтна система знижок;
- продаж обладнання в кредит;
- безкоштовна доставка обладнання та матеріалів 

по Україні;
- монтаж, сервісне обслуговування та ремонт 

стоматологічного обладнання та інструментів;
- авторизирований сервісний центр по ремонту 

інструментів «Bien Air»;
При ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» у квітні 2009 року 

започатковано «Diplomat-Dent Club»

KASKAD-DENT LTD.

78 – A, Irpinska St., 
03179, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5011702, 5011706
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua
www.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 and augmentation 
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. DENTSPLY 
Friadent makes augmentation easy with the wide range 
of proven products in the FRIOS® augmentation system 
(FRIADENT Osseous Reconstruction System) and the 
bone grafting materials FRIOS®ALGIPORE®, PepGen 
P-15® and OSTEOGRAF®/N.

КЕМЕД
ПП

вул. Різницька, 6, офіс 1,
м. Київ, 01011, Україна
Тел.: (044) 2886352
e-mail: kemed@ukr.net
www.kemed.com.ua

ПП «КЕМЕД» є ексклюзивним дистриб’ютором 
компанії «DENTSPLY Friadent» (Німеччина). 
DENTSPLY Friadent впроваджує технологічно 
інноваційні та високоякісні системи зубних імплантатів 
та аугментаційні системи. За минулі роки, з розвитком 
систем імплантів ANKYLOS®, XiVE®, FRIALIT® і 
IMZ®-TwinPlus, компанія стала однією з найбільших 
постачальників імплантаційних систем в світі. 
DENTSPLY Friadent полегшує аугментацію, за 
допомогою широкого асортименту перевіреної 
продукції в системі аугментації FRIOS (система 
кісткової реконструкції) та кісткових імплантаційних 
матеріалів FRIOS®ALGIPORE®, PepGen P-15® и 
OSTEOGRAF®/N.

KEMED

Off 1, 6 Riznyts’ka St., 
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2886352
e-mail: kemed@ukr.net
www.kemed.com.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 CLINIC TM

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, 4 поверх, 
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, 4-th fl oor Dymytrova St., 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2476939
Fax: +380 44 2476938
e-mail: CP_Ukraine@colpal.com
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BIOMED company established in 1998 delivers 
a wide range of laboratory, diagnostic, therapeutic, 
dental equipment and surgical instruments, BIOMED 
company is the offi cial representative of Russian and 
other foreign factories-producers of medical equipment, 
We offer a wide assortments and moderate price on a 
high-quality commodity, delivery on Ukraine and service 
of equipment.

КОМПАНІЯ БІОМЕД

вул. Ванди Василевської, 24, 
м. Київ, 04116, Україна
Тел.: (044) 4836963, 4839326
Тел./Факс: (044)2392540
e-mail: info@biomed.ua

ТОВ «Компанія «БІОМЕД» створено 1998 році 
і здійснює поставки широкого спектру медичного, 
лабораторного, діагностичного, хірургічного, 
стоматологічного обладнання та інструментарію. ТОВ 
«Компанія «БІОМЕД» є офіційним представником 
ряду провідних російських та інших іноземних заводів-
виробників медобладнання. 

Ми пропонуємо широкий асортимент та помірні 
ціни на якісний товар, доставку по Україні та сервісне 
обслуговування обладнання.

BIOMED

24, V. Vasylevskoyi St., 
04116, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4836963, 4839326
Phone/Fax: +380 442392540
e-mail: info@biomed.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

пр-т 50-річчя Жовтня, 9 кв. 616, 
м. Київ, 03194, Україна
Тел.: (044) 3611060,
 (050) 3117080,
 (067) 7507572
Тел./Факс: (044) 2767335

Портативне стоматологічне обладнання.
Турбінні та мікро моторні приставки.
Електромотори. Наконечники. Електрошпателі 

та воскотопки.
Продаж. Ремонт. Модернізація.

KRYZHANOVSKA N.V.
PRIVATE ENTREPRENEUR

App. 616, 50-richchia Zhovtnya St., 
03194, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3611060, 
 +380 50 3117080,
 +380 67 7507572
Phone/Fax: +380 44 2767335
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Firm «Crimea-Medmarket» works at the dental 
market since 1991 year. It specializes on wholesale 
and retail trade of dental and medical equipment and 
materials, its repair and technical servicing. All materials 
and equipment are supplied directly by companies-
producers. It is serviced by the service technicians of 
the «Crimea-Medmarket» company, trained at a factory-
producer.

Large state hospitals, governmental medical 
establishments, sanatoriums and health centers, regional 
hospitals and private dental cabinets are the basic clients 
of the «Crimea-Medmarket».

A fi rm has branches in Ukraine:
Kyiv, Dnipropetrovs’k, Odesa, Kherson, Melitopol, 

Sevastopol, Kirovograd, Kryvyi Rig, Zaporizhhia, Kharkiv, 
Luts’k, Mykolaiv, Chernivtsi.

КРИМ-МЕДМАРКЕТ

Головний офic:
вул. Карла Маркса, 49,
Магазин «Медтехніка №1», 
м. Сімферополь, Республіка Крим, 
95006, Україна
Тел.: (0652) 248024, 248026
e-mail: krymmedmarket@utel.net.ua

Фірма «Крим-Медмаркет» працює на ринку 
стоматології з 1991 року. Спеціалізується на гуртовій 
та роздрібній торгівлі стоматологічним та медичним 
обладнанням та витратними матеріалами, ремонті та 
технічному обслуговуванні медичного обладнання. Усі 
матеріали та обладнання поступають на склади фірми 
безпосередньо від виробника. Воно обслуговується 
сервісними техніками фірми «Крим-Медмаркет», які 
навчалися на заводі-виробнику.

Основними клієнтами фірми «Крим-Медмаркет» 
є великі державні лікарні, урядові лікувальні заклади, 
санаторії та оздоровчі центри, регіональні лікарні, а 
також приватні стоматологічні кабінети.

Фірма має філії на Україні:
м. Киiв, м. Дніпропетровськ, м. Одеса, м. Херсон, 

м. Мелітополь, м. Севастополь, м. Кіровоград, м. 
Кривий Ріг, м. Запоріжжя, м. Харків, м. Луцьк, м. 
Миколаїв, м. Чернівці.

KRYM – MEDMARKET

Main offi ce
49, Karl Marx St., 
«Medtechnika №1» shop, 
95006, Simferopol, Ukraine
Phone: +380 652 248024, 248026
e-mail: krymmedmarket@utel.net.ua
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KRISTAR Group of Companies has been operating as a 
distributor of dental products since 1991. Our retail department 
and a separate warehouse for wholesale sales are available 
to render best service to our customers. An on-line store is 
operating on company’s WEB-site. Deliveries take only one 
or two days on all the territory of Ukraine. KRISTAR Group of 
Companies has a network of affi liated companies and sales 
representatives in the majority of regions within Ukraine.

KRISTAR deals with the following manufacturers on 
exclusive basis:

- GC (Japan) – light-cured composite restorative GRADIA 
DIRECT, glass-ionomer cements FUJI, ceramic system 
INITIAL, impression materials EXA, light-cured resin for crowns, 
bridges, inlays and veneers GRADIA, dental resins, stones 
and investments;

- OPTIMA-TECH (Ukraine) – vacuum porcelain furnaces 
OPTIMA ELITA PLUS, electric wax spatulas, digital wax-dipping 
units and other auxiliary dental equipment;

- TERUMO (Japan) – dental needles;
- SURE-DENT (Korea) – gutta percha points, absorbent 

paper points;
- FFDM PNEUMAT (France) – THOMAS trade mark 

– endodontic instruments;
- PULPDENT CORP. (USA) – various products for 

dentistry;
- INNOTECH S.r.l. (Italy) – fi ber glass and carbon glass 

posts;
- RHEIN 83 ((Italy) – attachments systems;
- DENTAID (Spain) – prophylactic mouthwashes and 

pastes;
- EUROTEKNIKA (France) – 5 systems of implants with 

cylindrical and conical shape for all bone tissue densities.
KRISTAR Group of Companies is also an official 

representative of world leading manufacturers: 3M ESPE (USA), 
KERRHAWE (Switzerland).

вул. Межигірська, 50, оф. 1, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4636337, 4173787
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

КРІСТАР
ГРУПА КОМПАНІЙ

Група компаній КРІСТАР займається постачанням 
стоматологічної продукції з 1991 р. Працює відділ роздрібної 
торгівлі, стоматологічний магазин, а також відокремлений 
склад, з якого здійснюються гуртові поставки. На сайті 
КРІСТАР функціонує інтернет-магазин. Доставка продукції 
здійснюється по всій Україні протягом 1-2 діб. В більшості 
областей є власні регіональні філії або працюють торгові 
представники.

КРІСТАР є ексклюзивним представником таких 
виробників:

- GC (Японія) – фотополімерний реставраційний 
матеріал GRADIA DIRECT, склоіономерні цементи FUJI, 
кераміка INITIAL, відбиткові маси EXA, ортопедичний 
композит GRADIA, пластмаси, гіпси та формувальні маси;

- ОПТИМА–ТЕХ (Україна) – вакуумні печі ОПТІМА ЕЛІТА 
ПЛЮС для відпалу кераміки, 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 CORP. (США) – різноманітні матеріали для 

стоматологічної практики;
- INNOTECH S.r. l .  (Італія) – скловолоконні та 

карбоноволоконні внутрішньокореневі штифти;
- RHEIN 83 (Італія) – системи аттачменів;
- DENTAID (Іспанія) – профілактичні ополіскувачі ротової 

порожнини;
- EUROTEKNIKA (Франція) – 5 систем імплантатів 

циліндричної та конічної форми для всіх типів кістки.
А також є офіційним представником провідних 

виробників: 3M ESPE (США), KERRHAWE (Швейцарія).

KRISTAR
GROUP OF COMPANIES

Off. 1, 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, Sosyura St., 
02090, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5361623, 3316163
e-mail: sagadent@voliacable.com
www.sagadent.com.ua
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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, 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, 3357401, 
 +380 32 2444102
e-mail: LMartin@ukr.net
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Dental units of Chiromega s.r.o. (Slovak).
Dental materials from the companies Dentsply, 

KERR, 3M ESPE, Heraeus Kulzer, VOCO and other.
Exclusive representative of «Interdent» company 

(Slovenia) and ТСS company (USA).

МАГНУМ-ЛАЙТ

вул. Волошина 2, кв.5, 
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел.: (067) 3122301
Тел./Факс: (0312) 617012
e-mail: citrus2004@list.ru

Стоматологічні установки від фірми-виробника 
Chiromega s.r.o. (Словаччина).

Стоматологічні матеріали провідних фірм: 
Dentsply, KERR, 3M ESPE, Heraeus Kulzer, VOCO 
та інших.

Екслюзивний представник фірм-виробників 
зуботехнічних матеріалів та обладнання: «Interdent» 
Словенія, «TCS» США

MAGNUM-LAYT

Off.5, 2 Voloshyna St., 
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, airmotors, scalers and facilities of the care, 
accessories, the multifunctional laboratory systems, 
ozone generator 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; 
«de Gotzen S.r.l.» (Іtaly) – dental X-Ray units and RVG 
systems; «Cattani S.p.A.» (Іtaly) – dental compressors, 
air and aspirators systems; «Noritake Dental Supply 
Co.» (Japan) – ceramics and materials; «Shenpaz 
Industries (1992) Ltd.» (Israel) – programmable 
porcelain furnaces; «Dentalfarm S.r.l.» (Italy) – dental 
laboratory equipment; «Bifa Ltd.» (Israel) – laboratory 
furnaces; «S.I.L.P.O. S.r.l.» (Italy) – metals and alloys; 
«Forum Engineering Technologies (96) Ltd.» (Іsrael) 
– apex locators; «Euronda S.p.A.» (Іtaly) – sterilization 
line, accompanying dental materials and portable dark 
rooms for developing endoral X-Ray; «Star X-Ray Co., 
Inc» (USA) – dental patient X-Ray aprons; «Dentonics, 
Inc.» (USA) – dental materials; «Roeko» (Germany) 
– dental materials; «Dialom Diamond Tools Ltd.» (Іsrael) 
– diamond burs; «Technofar S.p.A.» (Іtaly) – dental 
needles; «Paltechnica» (Іsrael) – doctor and assistant 
stools; «T.R.D instrum Ltd.» (Іsrael) – hight-power LED 
curing light; «Admetec Solutions Ltd.» (Іsrael) – extra 
light standard set and optical loupes for dentists; «S.L.P. 
Ltd.» (Ізраїль) – screeners for sleep bruxism.

Also representative in Ukraine of periodontology and 
endodontic equipment of «Satelec Sas Acteon Group 
Division» (France).

МАЙСТЕР-ДЕНТ

вул. Щорса, 32-в, літ «А», 
м. Київ, 01030, Україна
Тел./Факс: (044) 2857074, 2856263, 
  2856360, 2854121, 
  2854131
e-mail: info@masterdent.com.ua
www.masterdent.com.ua

Діяльність фірми: гуртова 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 Bümoos GmbH» (Австрія) – стоматологічні 
наконечники, повітряні мотори, скалери та засоби догляду за 
ними, аксесуари для їх технічного обслуговування, автоклави, 
зуботехнічні мотори, апарати для проведення озонотерапії та 
фізіодиспенсери; «Coltene AG» (Швейцарія) – стоматологічні 
матеріали та аксесуари, ультразвукові ванночки та системи 
для точної заливки гіпсових моделей; «Tau Steril di Bianchi 
Giancarlo e C. S.n.c.» (Італія) – сухожарові та гласперленові 
стерилізатори, автоклави, бокси для зберігання стерильного 
інструменту; «Tuttnauer Company Ltd.» (Ізраїль) – настільні та 
лабораторні автоклави; «de Gotzen S.r.l.» (Італія) – дентальні 
рентгенівскі установки та системи комп`ютерної радіовізіографії; 
«Cattani S.p.A.» (Італія) – стоматологічні компресори, повітряні 
та аспіраційні системи; «Noritake Dental Supply Co.» (Японія) 
– синтетичні керамічні маси; «Shenpaz Industries (1992) Ltd.» 
(Ізраїль) – печі для випалу металокераміки; «Dentalfarm S.r.l.» 
(Италія) – обладнання для зуботехнічних лабораторій; «Bifa 
Ltd.» (Ізраїль) – муфельні печі; «S.I.L.P.O. S.r.l.» (Італія) – метали 
та сплави; «Forum Engineering Technologies (96) Ltd.» (Ізраїль) 
– апекс локатори стоматологічні; «Euronda S.p.A.» (Італія) 
– автоклави, ультразвукові мойки, дистилятори, пакувальні 
пристрої, самоклеючі пакети та рулони для стерилізації, 
допоміжні лікарські аксесуари та бокси для ручної проявки 
рентгенплівки; «Star X-Ray Co., Inc» (USA) – стоматологічні 
рентгензахисні фартухи для пацієнта; «Dentonics, Inc.» (США) – 
стоматологічні матеріали; «Roeko» (Німеччина) – стоматологічні 
матеріали, аксессуари та пристосування; «Dialom Diamond 
Tools Ltd.» (Ізраїль) – бори з алмазним покриттям для турбінних 
наконечників, бокси для зберігання борів та ендодонтичного 
инструментарія; «Technofar S.p.A.» (Італія) – голки стоматологічні; 
«Paltechnica» (Ізраїль) – стільці для лікарів та асистентів; «T.R.D 
instrum Ltd.» (Ізраїль) – високопотужні світлодіодні лампи для 
полімеризації; «Admetec Solutions Ltd.» (Ізраїль) – світлодіодні 
лихтарі та оптичні лінзи для лікарів-стоматологів, «S.L.P. Ltd.» 
(Ізраїль) – одноразові скриннери для виявлення бруксизму.

 Крім того, фірма ексклюзивно представляє в Україні сегмент 
пародонтологічного та ендодонтичного обладнання фирми 
«Satelec Sas Acteon Group Division» (Франція) – п`єзоелектричні 
скалери та насадки, внутриротові піскоструменеві апарати та 
витратні материали до них.

MAYSTER-DENT

App. A, 32-v, Schorsa St., 
01030, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2857074, 2856263,
      2856360, 2854121,
      2854131
e-mail: info@masterdent.com.ua
www.masterdent.com.ua
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Producing, retail and wholesale trade in products by 
trade mark «DOKATECH»:

- digital (with turbo regime) and analog electric 
spatulas;

- digital and analog wax-melting devices and tandems 
( wax- melting device plus electric spatula) with patented 
ceramic heater;

- Ceramic honey-comb trays with ceramic, metal-
ceramic and titanic pins;

- Ceramic and graphitic crucibles;
- Ceramic and hardalloyed nozzles for sand-

sprinkler;
- Alloys for casting;
- Wax inzoms;
- Abrasive instrument (burs) for nylon treatment 

(plastic dentures), New! 
Warranty is provided!
We invite international dealers for mutually benefi cial 

cooperation!

МАРОРЕСКУ І.І.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

пр. Перемоги, 67, офіс 417, 
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (044) 5394631
 (067) 4651737, 7330695, 
 (096) 4525852
Тел./Факс: (044) 2053656
e-mail: cosmetic@i.com.ua
www.dentabutic.com.ua

Виробництво, гуртова та роздрібна реалізація 
продукції торгівельної марки «Dokatech»:

- цифрових (з турборежимом) і аналогових 
електрошпателів;

- цифрових і аналогових воскотопок, тандемів, з 
запатентованим керамічним нагрівачем;

- стільникових керамічних трегерів з металоке-
рамічними, керамічними та титановими штифтами;

- тиглів керамічних та графітових;
- сопла керамічні та ТВС;
- сплавів для лиття;
- воскових інзом;
- абразивного інструменту для обробки нейлону 

(пластичних протезів), New!
Запрошуємо до співробітництва регіональних 

представників.
Гарантійне та постгарантійне обслуговування.

MARORESKU I.I.
PRIVATE ENTREPRENEUR

Off. 417, 67 Peremogy St., 
03062, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5394631
 +380 67 4651737, 7330695, 
 +380 96 4525852
Phone/Fax: +380 44 2053656
e-mail: cosmetic@i.com.ua
www.dentabutic.com.ua
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Компанія «Мегамед» є офіційним дистриб’ютором 
компаній:

ТОВ «КОНМЕТ», (Росія)
ТОВ «Центр дентальной имплантации», (Росія)
ТОВ «НПК Витаформ» (Росія)
ТОВ «Интермедапатит», (Росія)
«ACUFIRM», (Німеччина)
Основні напрямки діяльності:
- Дентальна імплантація: Система дентальних 

імплантатів «КОНМЕТ». Нові лінії імплантатів, нові 
ціни.

- Передопераційне комп’ютерне планування, 
моделювання та прототипування: програмний 
комплекс «Implant-Assistant». Принципово новий 
підхід до проведення дентальної імплантації з 
використанням новітніх цифрових технологій обробки 
інформації. Високоточна, малоінвазивні, швидка 
операція. Імплантологічні шаблони.

- Остеопластичні матеріали: ТМ «Остеопласт» та 
ТМ «КоллапАн». Ксено-кістка і синтетика для різних 
випадків, умов і вимог.

- Аугментація: титанові гвинти та інструменти 
«КОНМЕТ» для операцій по відновленню дефіциту 
кісткової тканини.

- Шовний матеріал: атравматичний шовний 
що резорбується (PGA) та що нерезорбується 
(Polypropylene) матеріал. Співвідношення ціна/якість 
– одне з найкращих в Україні. 

- Гігієна порожнини рота: продукція швейцарського 
виробництва торгової марки «Edel + White» включає 
повний набір засобів для професійної гігієни.

МЕГАМЕД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Р. Люксембург, 57, 
м. Дебальцеве, Донецька обл., 
84700, Україна
Тел.: (06249) 24714
Тел./Факс: (06249) 23467
e-mail: info@megamed.com.ua
www.megamed.com.ua
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Since 2002 Medprominvest Ltd. is an exclusive 
representative of German company, which is one of 
the world’s leaders in production of antiseptics, mouth 
rinsers, means of infl ectional control and disinfectants. 
Octenidine-based antiseptics are effective, safe and 
economic, they don’t have any analogues in the world. 
Our production is successfully used for disinfection 
and pre-sterilization of dental instruments, including 
rotating instruments (dental borer, turbines) from 
different materials, equipment, devices, dental moulds, 
handpieces, devices for electric cautery, caries diagnosis, 
polymerizing lamps, dental chairs, antisepsis of hands.

МЕДПРОМІНВЕСТ
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Машинобудівна, 44, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел./Факс: (044) 2062497, 2062498, 
  2474201, 2474202
e-mail: mpi_sa@mail.ru

ТОВ «Медпромінвест» з 2002 року є ексклюзивним 
представником німецьких компаній, які є світовими 
лідерами у виробництві антисептиків, ополіскувачів 
для ротової порожнини, засобів інфекційного контролю 
та дезінфектантів. Антисептики на основі октенідину 
не мають аналогів у світі, ефективні, безпечні, 
економічні. Наша продукція успішно використовується 
для дезінфекції та перед стерилізаційного очищення 
стоматологічних інструментів, у т.ч. обертових 
(борів, турбін) з різних матеріалів, обладнання, 
апаратури, зліпків, стоматологічних наконечників, 
апаратів для електрохірургії, для діагностики карієсу, 
полімеризаційних ламп, стоматологічних установок, 
крісел та іншого обладнання у лікувальній зоні, 
антисептики рук.

MEDPROMINVEST LTD.

44, Mashynobudivna St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2062497, 2062498, 
      2474201, 2474202
e-mail: mpi_sa@mail.ru
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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;
- various 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 розхідні 

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, Rynok Square,
Phone: +380 322 725009
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Since 1995 «Medtechnika-Dent» Ltd. has been 
supplying medical equipment to the Ukrainian market. 
The effi cient dealer’s network was built in 23 cities during 
the years of activity.

«Medtechnika-Dent» Ltd manufactures dental units, 
hand pieces and oil-free compressors under its brand 
name GRANUM at the production facilities in China.

«Medtechnika-Dent» Ltd is the exclusive supplier of 
Dental Units Chiromega (Slovakia), oil-free compressors, 
Eurocompress (Italy), Dental lasers Spectrum 
International Inc. (USA), Dental-technique equipment, 
Aixin company, Dental Curing Lights, Wireless Oral 
Cameras (Video+USB) and monitors (Taiwan).

Company sells following brands: 
- Woodpecker (Ultrasonic Scaler, Dental Curing 

Lights, China), 
- Mani (dental burs, K-fi les, H-fi les, Japan) 
- «KMIZ», Russia (rotary instruments, high speed 

handpieces), 
- «MEDPOLIMER», Russia (instruments for treatment 

of stoppings and dentures),
- «PRIZMA», Russia (wedges, matrices, soldering 

devices),
- «STRUM», Byelorussia (therapeutic and surgical 

instruments) and many others.

МЕДТЕХНІКА-ДЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Культури, 14, 
м. Харків, 61058, Україна
Тел.: (057) 7140156, 7140157
Факс: (057)7140131
e-mail: dental@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Філія:
вул. Рози Люксембург,71
м. Донецьк, 83114, Україна
Тел.: (068) 3115236 
Факс: (062) 3811090 
e-mail: postmaster@med-technika.dn.ua

ТОВ «Медтехніка-Дент» з 1995р. постачає 
медичне обладнання на ринок України. За роки 
діяльності створена мережа представництв в 23 
містах України.

ТОВ «Медтехніка-Дент» виробляє під своєю 
торговою маркою GRANUM стоматологічні установки, 
накінечники та безмасляні компресори на виробничих 
потужностях в КНР.

ТОВ «Медтехніка-Дент» є ексклюзивним 
постачальником стоматологічних установок фірми 
Chiromega (Словаччина), безмасляних компресорів 
фірми Eurocompress (Італія); стоматологічних 
лазерів з функцією ФДТ Spectrum International Inc. 
(США), зуботехнічного обладнання, фотополімерних 
ламп, універсальних (Video+USB) бездротових 
інтраоральних камер, фотомоніторів (Тайвань).

Реалізує продукцію наступних виробників: 
Woodpecker (ультразвукові п’єзоелектричні скейлери, 
фотополімерні лампи, Китай), Mani (алмазні бори, 
ендодонтичні інструменти, Японія), ВАТ КМІЗ 
(ендодонтичні інструменти, обертові інструменти, 
накінечники, Росія), ВАТ «Медполімер» (інструменти 
для обробки пломб та протезів, Росія), ЗАТ «Призма» 
(клинці, матриці, пристрої для пайки, Росія), ЗАО 
«Струм» (терапевтичні та хірургічні інструменти, 
Білорусь) та багато ін.

MEDTECHNIKA-DENT LTD.

14, Kultury St.,
61058, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7140156, 7140157
Fax: +380 577140131
e-mail: dental@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Branch:
71, Rozy Luksemburg St.,
83114, Donets’k, Ukraine
Phone: +380 68 3115236
Fax: +380 62 3811090, 
e-mail: postmaster@med-technika.dn.ua
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An offi cial representative of German manufacturers 
ZUBLER, MIHM-VOGT, Eisenbacher Dentalwaren, 
M.P.F. BRUSH, BDT, MUSS DENTAL, EUROCEM in 
Ukraine. Sale of equipment, consumable materials for 
dental clinics and dental laboratories, dental furniture 
and spare parts for laboratory drives, handpieces 
and turbines. Repair of laboratory drives, handpieces 
and turbines. We conduct training courses for dental 
technicians, casters and dentists.

МЕДТЕХСЕРВІС

вул.І.Франка 12, 
м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600, 
Україна
Тел.: (050) 5048631
Тел./Факс: (03131) 54624
e-mail: info@medtechservis.com, 
            medtechservis@bk.ru
www.medtechservis.com
Skype: medtechservis

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ офіційний представник 
німецьких фірм-виробників ZUBLER, MIHM-VOGT, 
Eisenbacher Dentalwaren, M.P.F. BRUSH, BDT, 
MUSS DENTAL, EUROCEM в Україні. Продаж 
зуботехнічного та стоматологічного обладнання, 
витратних матеріалів, меблів і запасних частин 
до зуботехнічних і стоматологічних мікромоторів і 
наконечників. Ремонт стоматологічного обладнання, 
зуботехнічних та стоматологічних мікромоторів, 
турбінних наконечників. Проведення навчальних курсів 
для зубних техніків, ливарників та стоматологів.

MEDTECHSERVICE

12, Franko St., 
89600, Mukachevo, Transcarpathian region, 
Ukraine
Phone: +380 50 5048631
Phone/Fax: +380 3131 54624
e-mail: info@medtechservis.com, medtech-
servis@bk.ru
www.medtechservis.com
Skype: medtechservis
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Private Enterprise «MM plus» is the exclusive 
representative of «Geistlich Pharma AG» (Switzerland) 
– world leader in the fi eld of biomaterials.

«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;
Continuous training programmes:
- dental implantation;
- GTR in implatology and periodontology;
- Sutures;
- Surgical instruments.

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;
Постійне навчання по програмам:
- дентальна імплантація;
- направлена регенерація тканин в імплантології 

та пар одонтології;
- шовні матеріали;
- хірургічні інструменти.

MM PLUS

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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Company MMLAB PLUS is dental materials and 
the equipment trader. Exclusively represents following 
brands-leaders in Ukraine of the world dental market: 

WIELAND
Wieland has stood for a unique combination of 

traditional and innovational technologies as well as 
high-quality products and provides a steady service of 
high quality.

Our principle business focuses on products and 
services for the dental industry: 

In Ukraine Wieland will represent:
New generation veneering ceramic (REFLEX®, 

ZIROX®, ALLUX®)
The ZENO® Tec System (equipment, CAD/CAM 

systems)
KOHLER
We are one of the leading German manufacturers of 

dental instruments. Our success is founded on absolutely 
top quality and most innovative products. Our thirst 
for innovation, our highly effi cient staff and customer 
service have made us a dependable business partner 
for our clients in over 70 countries. The current program 
includes more than 4,000 instruments in stainless steel 
or titanium.

HAGER&WERKEN
Company is represented in Ukrainian’s market 

with a wide assortment of dental prophylaxis products 
«MIRADENT» such as: tooth-pastes, tooth brushes, 
mouth rinses, oral care products for children and 
grownups, oral medical care. In Ukrainian market 
Company presents series of products for cosmetic dental 
care and for gentle tooth whitening.

ММЛАБ-ПЛЮС
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Котика, 4, 
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: (067) 3704253
Тел./Факс: (032) 2601464
e-mail: info@mmlab.com.ua
www.mmlab.com.ua

Компанія «ММЛАБ-ПЛЮС» займається торгівлею 
стоматологічних матеріалів і обладнання. 

Ексклюзивно представляє в Україні наступні бренди-
лідери на світовому стоматологічному ринку:

WIELAND
Виробник зуботехнічної продукції, що працює за 

принципом поєднання високого рівня інноваційних 
технологій із якісним стабільним сервісом. Основними 
продуктами, які представлені в Україні є:

- Нова ґенерація керамічних мас (REFLEX®, ZIROX®, 
ALLUX®)

- ZENO® Tec – система сканування, комп’ютерного 
моделювання та різних типів фрезерування каркасів.

KOHLER
Одна з провідних компаній-виробників стоматологічних 

інструментів, успіх якої заснований на найвищій якості 
та інноваційності продуктів. Прагнення нових ідей, 
професійна команда та якісний сервіс зробили KOHLER 
успішними діловими партнерами для клієнтів у більш 
ніж 70-ти країнах. 

Поточна програма включає в себе більш ніж 4000 
інструментів з нержавіючої сталі або титану.

HAGER&WERKEN
Компанія представлена на ринку України з одним з 

найширших – серед професійних систем – асортиментом 
засобів професійної гігієни та догляду за ротовою 
порожниною – «Miradent»: зубні пасти, зубні щітки, 
ополіскувачі, продукція для дітей, засоби для догляду 
після хірургічних втручань (для пришвидшення загоєння 
ран, антисептики, для лікування пародонтиту, гінгівіту та 
інфекційно-запальних хвороб ротової порожнини). На 
українському ринку компанія представила нове покоління 
продуктів для відбілення та догляду за відбіленими 
зубами в домашніх умовах.

MMLAB PLUS LTD.

4, Kotyka, St., 
79014, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3704253
Phone/Fax: +380 32 2601464
e-mail: info@mmlab.com.ua
www.mmlab.com.ua
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Offi cial representation of Heraeus Kulzer GmbH, NTI-
Kahla GmbH, 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: ndt@svitonline.com
www.heraeus-kulzer.de,
www.emsdent.com,
www.nti.de

Офіційне представництво фірм Heraeus Kulzer 
GmbH, NTI-Kahla GmbH (Німеччина), 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: ndt@svitonline.com
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 equipment.
Our company is the distributor of EUR-MED (Slovak 

Republic), DeguDent (Germany), KODAK Dental System 
(Germany), «DENTSPLY» (USA), Maillefer (Swiss), 
KMIZ (Russia).

НОРМАКОМ
ТЗОВ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Городоцька, 85, а/с 1643, 
м. Львів, 79016, Україна
Тел./Факс: (032) 2970084, 2377660
e-mail: normacom@mail.lviv.ua

Роздрібна та оптова торгівля.
Стоматологічні матеріали.
Стоматологічне обладнання.
Стоматологічний інструментарій.
Медична техніка.
Ремонт та наладка стоматологічного обладнання.
Офіційні ділери фірм: «EUR-MED» Словаччина, 

«DEGUDENT» – Німеччина, «KODAK Dental System» 
США, «DENTSPLY» США, «Maillefer» Швейцарія, 
«КМИЗ» Росія.

NORMACOM LTD.
PRODUCTION & TRADE 
ENTERPRISE

P.O. Box 1643, 85, Gorodotska St., 
79016, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2970084, 2377660
e-mail: normacom@mail.lviv.ua
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Wholesale and retail trade of materials for dental 
cabinets, dental and casting laboratories. Wide range of 
crucibles for casting machines, alloys for casting, sand 
blasting machines, preheating ovens, ceramic furnaces, 
vacuum mixers, trimmers, vibrators, ultrasonic cleaners, 
wax modeling equipment and so on.

Full range of rotary instruments, of different 
manufacturers KMIZ, EVE, Stoddard, Edenta, Rus-
Atlant.

Dental materials of such companies – Stoma, Al 
Dente, Scheftner, Renfert, Yeti Dental, Schuler-Dental, 
Bredent, Zermapol, Ducera, SpofaDental, Kulzer.

For dentists we can offer also products of such 
companies: Vladmiva, Strum, Sistema, Heraus-Kulzer, 
Falcon, Kerr, 3M, GC etc.

We are ready to provide our customers with any 
information support, to help to fi nd best solution and 
comfortable way of cooperation.

ОБОРСЬКА О.Ф.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

вул. Червонозаводська, 7, офіс 11A, 1 пов, 
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (067) 4469393
Факс: (044) 2053654
e-mail: dental_s@i.com.ua
www.olgastom.org,ua

Гуртово-роздрібний продаж матеріалів для 
стоматологічних кабінетів, зуботехнічних та ливарних 
лабораторій. Широкий вибір тиглів та сплавів 
для лиття вітчизняних та іноземних виробників, 
формувальні маси, піскоструйні апарати, сопла та 
дріб для піскоструйних апаратів, печі для відпалу 
металокераміки та керамічні маси, муфельні 
печі, вакуумні міксери, тримери, вібростоли, 
мікромотори, ультразвукові мийки, воскотопки, 
цифрові електрошпателі.

Широкий вибір обертового інструменту фірм: 
казанського МІЗ, «EVE», «Stoddard», «Edenta».

Пропонуємо асортимент спеченого алмазного 
інструменту «МонАліт» фірми «Рус-Атлант». 
Це максимальне співвідношення якість/ціна, 
універсальність, широкий вибір.

Стоматологічні матеріали фірм: «Стома», 
«Al Dente», «Scheftner», «Renfert», «Yeti Dental», 
«Schuler-Dental», «Bredent», «Zhermapol», «Ducera», 
«SpofaDental», «Kulzer».

Також вибір матеріалів та інструментів для лікарів-
стоматологів фірм: ЗАТ «Владміва», «Струм», НВ 
«Система», «Heraeus Kulzer», «Falcon», «Kerr, «3M», 
«GC» (Японія).

Ми готові надати інформаційну підтримку, 
знайти вірне рішення, запропонувати гнучкі системи 
співробітництва.

OBORS’KA O.F.
PRIVATE ENTREPRENEUR

offi ce 11A, 7, Chervonozavods’ka St., 
03062, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4469393
Fax: +380 44 2053654
e-mail: dental_s@i.com.ua
www.olgastom.org,ua
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Wholesale and retail trade in 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). Implant system TBR® of Sudimplant 
(France). Complete line of different dental products from 
3M, Dentsply-Maillеfer, Spofa, Vladmiva, KMIZ. 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: oksamat.dent@gmail.com

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). Система імплантатів T.B.R.® фірми 
SUDIMPLANT (Франція). Різноманітна продукція 
для стоматологів – від інструменту до комплектації 
кабінету фірм- виробників 3M, Dentsply-Maillеfer, 
Spofa, Vladmiva, КМИЗ та інших. 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: oksamat.dent@gmail.com
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Working out and production of composite materials 
(light-and chemical-cured) for laboratory and therapeutic 
dentistry.

Supply and distribution of «Oksomat-Dipol» dental 
materials: composites, flow-composites, restoration 
materials, adhesives, dentine moistures, polymer-based 
etching gels, opaquers, paints and others.

Regular sessions of «Oksomat-Dipol» dentist’s club 
(lectures and workshops).

Exclusive representation:
ALAN & Co. SA (Belgium): dental rolls (white and color), 

dental rolls dispensers, pellets and retraction cords.
Bioloren (Italy): glassfi ber, glassfi ber translucent and 

carbon fi bre posts, Infi bra Ribbon.
Dental Composite (United Kingdom): mouthwash 

refreshers.
Dentoplast (Lebanon): saliva ejectors.
Hager&Werken (Germany): retractors.
Horico (Germany): dental strips.
Humanchemie (Germany): device and materials for 

Depotphorese® and deep fl uorination.
NAIS (Bulgaria), dental polishers.
Nordiska Dental (Sweden): dental materials Calasept, 

Calasept Plus ANA Liner, Nanosit, ANA Single Bond, ANA 
Etching Gel, Nobetec ZOE-cement, amalgam ANA 2000.

WaterPik® Technologies (USA): oral irrigators, sensnoic 
brushes, fl ossers.

Representation:
Geosoft (Russia): endodontic and diagnostic devices: 

Endo-ESt., Pulp-ESt., EndoEst Motor.
Harald Nordin (Switzerland): gold, titanium, steel, glass-

fi ber, carbon-fi ber, zirconium dioxide posts.
Horico (Germany): diamond burs, carbide burs, discs 

and cutters.
Kenda (Liechtenstein):dental polishers.
Microbrush Corporation (USA): dental disposable 

applicators.
Premier Dental (USA): RE-Prep, core build-up 

materials, bonds of fi fth generation, cements, etching gel, 
desensitizers.

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.

Поставка та реалізація стоматологічних матеріалів 
«Оксомат-Dipol»: композити, Flow-композити, матеріали 
для реставрації сколів по кераміці та композитах в 
порожнині рота, матеріали для шинування та адгезивного 
протезування, адгезиви, зволожувачі дентину, протравочні 
гелі на полімерній основі, опакери, барвники та ін. Постійно 
діючий клуб стоматологів «Оксомат-Dipol» (лекції та 
практичні заняття).

Ексклюзивний представник компаній: ALAN & Co. 
SA (Бельгія): котонові дентальні роли (білі та кольорові), 
диспансери для ролів, пелети та ретракційні нитки; 
Bioloren (Італія): штифти скловолоконні, світлопровідні та 
вуглеволоконні; стрічка для шинування «Інфібра»; Dental 
Composite (Великобританія): освіжувачі порожнини рота; 
Dentoplast (Ліван): слиновідсмоктувачі; Hager&Werken 
(Німеччина): роторозширювачі; Horico (Німеччина):
стоматологічні штрипси; Humanchemie (Німеччина): апарат 
та матеріали для Депофорезу® і глибокого фторування; 
NAIS (Болгарія): поліри стоматологічні; Nordiska Dental 
(Швеція): кальцевмісна прокладка Каласепт і Каласепт 
Плюс, прокладочний матеріал АНА Лайнер, наногібридний 
композит Нанозит, АНА Сингл Бонд, протравлюючий гель 
AНA, Нобетек (унікальна хірургічна пов’язка), АНА 2000 
(амальгама); WaterPik® Inc (США): оральні іригатори, звукові 
щітки, флосери.

Представник компаній: Geosoft (Росія): апарати 
ендодонтичні багатофункціональні: Эндо-Эст, Пульп-Ест, 
Эндоест-Мотор.

Harald Nordin (Швейцарія): штифти: позолочені, титанові, 
стальні, скловолоконні (ренгеноконтрастні), вуглеволоконні, 
діоксидцирконієві.

Horico (Німеччина): діамантові бори, твердосплавні 
бори, диски та фрези.

Kenda (Ліхтенштейн): поліри стоматологічні.
Microbrush Corporation (США): аплікатори стоматологічні 

одноразового застосування.
Premier Dental (США): RC-Prep (гель для хіміко-

механічної обробки каналів), Імплант-Цемент, культові 
композиційні матеріали, бонди п’ятого покоління, тимчасові 
цементи, травильні гелі, дисенситайзери.

OKSOMAT-AN LTD.

43, Mezhygirs’ka St.
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4174339
e-mail: mail@mangusta-dent.com
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The offi cial distributor of the world-known German 
manufacturers: DEGUDENT (DEGUSSA Dental), 
DUCERA, NTI, SCHULER DENTAL, DENTSPLY, CEKA, 
MICROTECNOR. 

The delivery of the dental materials, equipments 
for dental laboratories and stomotological rooms. We 
always have the broad spectrum of the materials of these 
companies. We reclive personal orders, propose dental 
courses and supply with a different kind of information.

We produce our own crucibles for casting machines.
The delivery in Ukraine is free.

ОПТІМА

вул. Черняхівського 18, 
м. Київ, 04111, Україна
Тел./Факс: (044) 4956226, 4956353

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 найширший спектр товару 
цих виробників. Приймаємо персональні замовлення 
за каталогами.

Інформаційна підтримка, навчання. 
Власне виробництво тиглів для ливарок. 
Безкоштовна доставка по Україні.

OPTIMA

8, Chernyakhivs’kogo St., 
04111, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4956226, 4956353
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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 flora (that 
was proved by researches of All-Union Scientifi c 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 ОБМЕЖЕНOЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Приморський бульвар, 6, 
м. Одеса, 65026, Україна
Тел./Факс: (0482) 347788, 7294772, 
    7294782
e-mail: offi ce@panmed.com.ua, 
            klinika@panmed.com.ua
www.panmed.ua

Тзов «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, Узбекістана 
та Республіки Казахстан; мають позитивні відгуки 
головних лікарів Клінічної лікарні Управління 
справами Президента РФ, Медичного центра 
Управління справами Президента Республіки 
Казахстан, Головного воєнного Клінічного Госпіталя 
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: offi ce@panmed.com.ua, klinika@
panmed.com.ua
www.panmed.ua
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Diagnostics CePro-it is simply, it is professionally.
The computer program CePro is for decoding of 

cefolometric pictures (Park Dental Group).
RMO Rocky Montain Orthodontics (U.S.A.).
Complex so lut ion for  ORTHODONTISTS. 

Exclusively:
- multi-functional vehicle Multi-S, Multi-T, Multi-

TB, Multi-P for the correction of bite for children and 
teenagers;

- bracket systems Synergy, Luxi, I-TTP. Standard, 
aesthetic, lingual;

Orthodontics devices are for the correction of skeletal 
pathologies: face masks, systems of fi xing Dual-Top, 
Mondial;

Orthodontics screws Lewa Dental;
Systems for making of orthodontics constructions 

WILSON;
Solution for dental laboratories:
- special dental plasters II, III and IV classes;
- duplicating mass;
- aluminium oxide;
- waxes;
- dental alloys;
- ceramic masses;
Acrylic teeth and self-curing acrylic resin.
Educational Program in Ukraine and abroad.

ПАРК ДЕНТАЛ™ СЕРВІС

вул.Окуневського, 1, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел./Факс: (032) 2407971
e-mail: sales@pd-s.com.ua

Діагностика CePro-це просто, це професійно.
Комп’ютерна програма CePro для розшифрування 

цефолометричних знімків (Парк Дентал Груп).
RMO (Rocky Mountain Orthodontics,США).
Комплексні рішення для лікарів-ортодонтів. 

Ексклюзивно:
- мультифункціональні апарати Multi-S, Multi-

T, Multi-TB, Multi-P для корекції прикусу у дітей та 
підлітків;

- брекет системи Synergy, Luxi, I-TTR. Стандартні, 
естетичні, лінгвальні;

Ортодонтичні пристрої для корекції скелетних 
патологій: лицеві маски, системи фіксації Dual-Top, 
Mondial.

Ортодонтичні гвинти від Lewa Dental.
Системи для виготовлення ортодонтичних 

конструкцій WILSON.
Рішення для зуботехнічних лабораторій:
- супер гіпси II, III та IV класів;
- дублювальні маси;
- оксид алюмінію, перли;
- воски;
- стоматологічні сплави;
- керамічні маси.
Зуби акрилові та пластмаси.
Навчальні програми в Україні та за кордоном.

PARK DENTAL SERVICE

1, Okunevskogo St., 
79058, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2407971
e-mail: sales@pd-s.com.ua
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– це насправді оновлена класика відбиткових 
С-силіконів.

OptiDam, Herculite XRV Ultra, Comporoller, OptiDisc, 
а також різноманітні матриці та аксесуари від Kerr 
допоможуть Вам робити високоестетичні та надійні 
реставрації зубів.

А крім того, всесвітньо відомі завдяки вдалому 
поєднанню високої якості продукції й привабливої 
ціни компанії Kerr та SpofaDental, запропонують 
Вам широкий спектр матеріалів, інструментів та 
обладнання для лікування й протезування зубів, а 
також для профілактики стоматологічних захворювань 
та професійної гігієни порожнини рота.

Ваша щоденна практика – це джерело нашого 
натхнення!

З повагою та найкращими побажаннями,
Олексій Панасюк
Глава Представництва
компаній Kerr 
та SpofaDental в Україні

ПРЕДСТАВНИЦТВО «СПОФА-ДЕНТАЛ А.С.»
 01133, Україна, м. Київ, бул.Лесі Українки, 26
 Тел.: +38 (044) 28649126
 Факс: +38 (044) 2861003 
 e-mail: Alexey.Panasyuk@spofadental.com
 www.spofadental.com
 www.kerrhawe.com
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Шановні колеги, 
Щіро вітаю Вас на стоматологічній 

виставці Дентал Україна 2009 у 
Львові та запрошую Вас відвідати 
стенд компаній Kerr та SpofaDental!

Спробуйте Stomaflex Putty та 
Stomafl ex Light, відтепер з гелевим 
каталізатором, від SpofaDental 
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ПРЕМ’ЄР ПЛЮС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Юр’ївська,17, 
м. Харків, 61050, Україна
Тел./Факс: (057) 7171549, 7519813, 
  7519814
e-mail: premuer@vk.kharkov.ua
www.prem-plus.com.ua

Компанія Прем’ер-плюс презентує найсучасніші, 
ефективні лікувально-профілактичні засоби для 
догляду за зубами та яснами. Вони розроблені з 
урахуванням останніх наукових досягнень в умовах 
стандартизованого європейського виробництва у 
фармацевтичній лабораторії Betafarma в Мілані! 
Представляємо вже добре відому італійську продукцію 
для комплексного догляду за зубами та яснами 
«PresiDENT» і «Silver Care» (срібний захист). Ці 
серії включають зубні пасти, ополіскувачі, бальзами, 
гелі, флоси, спреї, засоби по догляду за протезами, 
ортодонтичними конструкціями (щітки-йоржики, 
флоси, креми, таблетки для очистки протезів), 
різноманітні щітки для дорослих та дітей різного віку. 
Всі зубні щітки, брендів «PresiDENT» і «Silver Care», 
мають срібне покриття для антибактеріального 
захисту.

З 2007 року Премьер–плюс презентує також 
унікальну продукцію з Іспанії, а саме – безпечну і 
не викликаючу чутливості зубів, відбілюючу серію 
«YOTUEL» для домашнього та професійного 
відбілювання, та антихалітозний (проти неприємного 
подиху) ,  дезодоруючий ротову порожнину 
протикарієсний комплекс засобів «Air-lift».
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Premier-Plus Ltd presents leading-edge effi cient 
therapeutic and prophylactic products for teeth and 
gums care. All these products are based on up-to-date 
R&D achievements in the standardized European 
production environment in the pharmaceutical laboratory 
of Betafarma in Milan! We present well-known products of 
Italian origin, intended for total care for teeth and gums: 
PresiDENT and Silver Care (silver protection). Theses 
lines consist of toothpastes, rinses, balsams, gels, 
fl osses, sprays, prosthesis care products, orthodontic 
structures (brushes, fl osses, creams and prosthesis 
cleaning tablets), various brushes for adults and children 
of different age. All toothbrushes of PresiDENT and 
Silver Care brands have silver coating for antibacterial 
protection.

Since 2007 Premier-Plus has been also presenting 
unique products from Spain, namely– a safe and 
sensitivity-non-educing whitening line YOTUEL for 
home and professional whitening, and an antihalitosis 
(against bad breath), deodorizing oral anticaries products 
program Air-lift.

PREMIER PLUS LTD.

17, Yuryivs’ka St., 
61050, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7171549, 7519813, 
       7519814
e-mail: premuer@vk.kharkov.ua
www.prem-plus.com.ua
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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 та лікарських матеріалів, інструментів та обладнання, 
що має 30-літній 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; 
Zhermack (Італія) – виробника повного спектру обладнання 

для зуботехнічних лабораторій, зуботехнічних пластмас, гіпсів, 
відбиткових мас та допоміжних розхідних матеріалів. 

Bonart (Тайвань) – виробника ультразвукових п’єзоелектричних 
та магнітостриктивних скейлерів, насадок та вкладок до них, а також 
фотополімерних світлодіодних ламп, термокоагуляторів та ін.

Bausch (Німеччина) – засоби для перевірки артикуляції і 
оклюзії

Ексклюзивний представник в Україні фірм:
Dmetec (Південна Корея) – виробника п’єзоелектричних 

ультразвукових хірургічних пристроїв.
Digi-Med (Південна Корея) – виробника портативних 

рентгенівських установок та радіовізіографів.
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.

Jota (Швейцарія) — виробника різноманітних обертових 
інструментів: алмазних та твердосплавних борів, хірургічних фрез, 
ендодотичних інструментів, полірувальних інструментів.

Mondeal (Німеччина)- виробник інструментів для хірургії, та синус 
імплант стабілізаторів.

Ексклюзивний представник у західному регіоні фірм: 
Bausch, Ultradent, Jen-Dental.

ПРЕМ’ЄР-ДЕНТАЛ
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
вул. Грабовського, 11, корп. 5, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел./Факс: (032) 2976365, 2614303, 
  2614088
e-mail: premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua

Магазин: вул. Ніжинська, 10
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2602363
Факс: (032) 2976364
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PREMIER DENTAL LTD.

build. 5, 11, Hrabovskogo St.
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2976365, 2976364, 
       2602363 
e-mail: premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua

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.
Zhermack (Італія) – manufacturer of wide range of 

equioment for dental laboratories, dental prosthetics resins, 
plasters, accessories.

Bausch (Germany) – articulating products: papers, fi lms, 
sprays, liquids.

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:
Dmetec (South Korea) – manufacturer of piezoelectric 

ultrasonic surgery units..
Digi-Med (South Korea) – manufacturer of portable X-ray 

units and digital X-ray sensors.
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.

Jota (Switzerland) – wide range of rotation instruments 
manufacturer, such as: diamond and carbide burs, surgical mills, 
endodontic instruments, polishing instruments.

Premier Dental is an exclusive representative of such fi rms 
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ПРОГРЕТ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
ТЗОВ

вул. Ю.Липи, 20, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2272346
 (Сервіс-центр)
Тел./Факс: (032) 2407020, 2316346
e-mail: offi ce@progret.com.ua
www.progret.com.ua

Виробництво медичного обладнання:
- вакуумні печі Термодент Т04 і Т05 для відпалу 

металокераміки;
- вакуумні печі Термодент Т06, Т07,T04М і 

Т05М для відпалу металокераміки і виготовлення 
безметалевої кераміки;

- вакуумні прес-печі Термодент ТП01 і ТП02 для 
відпалу металокераміки, безметалевої кераміки і 
пресування керамічних коронок;

- муфельні печі МП60 та МП-62;
- програмні регулятори температури ПР03, ПР04 

і Р012;
- цифрова воскотопка з шпателем ВШ01;
- фотополімеризаційно-термічна піч ФТ01 для 

екстраоральної полімеризації світлом і теплом 
– коронок та мостовидних протезів з композитних 
матеріалів ESTENIA.

Ремонт медичного обладнання вітчизняного та 
імпортного виробництва.

Безкоштовна служба доставки замовлень в межах 
України.
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The company produces medical equipment:
- THERMODENT T04 and T05 vacuum furnaces for 

porcelain fi ring;
- THERMODENT Т06, Т07, T04М and T05М vacuum 

furnaces for porcelain firing and making metal-free 
ceramic;

- THERMODENT TP01 and TP02 vacuum press 
furnaces for porcelain fi ring, making metal-free ceramic 
and for pressing ceramic crowns;

- MP60 and MP62 burnout furnaces;
- PR03, PR04 and R012 programmed heating 

controllers;
- VS01 digital wax pre-heating unit with electric 

waxknife;
- FT01 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.

PROGRET LTD.
RESEARCH-AND-PRODUCTION 
COMPANY

20, Yu. Lypa St., 
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2272346 (Сервіс-
центр
Phone/Fax: +380 32 2407020, 2316346
e-mail: offi ce@progret.com.ua
www.progret.com.ua
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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.
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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.

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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РАДІКС ІМПЛАНТС

вул. Н. Яремчука, 19, 
м. Чернівці, 58000, Україна
Тел./Факс: (0372) 572166
e-mail: radix@implants.com.ua

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.
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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.

RADIX IMPLANTS

19, N. Yaremchuka St., 
58000, Chernivtsi, Ukraine
Phone/Fax: +380 372 572166
e-mail: radix@implants.com.ua
www.implants.com.ua
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Фірма «Регард» – лідер на стоматологічному 
ринку Східної України, яка займається оптовою та 
роздрібною торгівлею стоматологічних матеріалів, 
інструментів та обладнання фірм-виробників з 
Європи, Америки, Азії, Росії та України.

За 15 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:

- «Slovadent» (Словакія ) – стоматологічні установки 
CHIRADENTA (Optimal, Basic);

- «Sundarb» (Китай) – стоматологічні установки;
- «Dexco and Solution» (Корея)- портативні 

рентген-апарати;
- «Gapadent» (Китай) – гутаперчеві та паперові 

штифти;
- «SpofaDental» (Чехія) – стоматологічні матері-

али;
- «DentalX» (Італія) – автоматичні вакуумні 

стерилізаційні системи;
- «Омега-Дент» (Росія) – лікувальні та профілак-

тичні матеріали;
- «Аверон» (Росія) – зуботехнічне обладнання;
- «Pegasus» (Англія) – спрей-змазка для стома-

тологічних наконечників
- «SDI» (Австралія) – стоматологічні матеріали;
- «Blossom» – рукавички латексні та текстуровані;
- «CrossTech Diamond Tools» (Таїланд) – бори 

стоматологічні. 
Усі ці можливості роблять фірму «Регард» 

наймобільнішою та найдинамічнішою компанією на 
Україні.

РЕГАРД
ТЗОВ

вул. Семиградська, 12-А, 
м. Харків, 61068, Україна
Тел./Факс: (057) 7380953, 7032342, 
  7032325, 7170297
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

Адреса філії:
м. Одеса, вул. Успенська, 47
Тел./Факс: (048) 7286845
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Regard Ltd. is a leader at the dental market of 
East Ukraine, which practices wholesale and retail 
trade of Dental goods, instruments and equipment 
of the manufactures from Europe, USA, Asia, Russia 
and Ukraine. For more than 15 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 units
- «Sundarb» (China) – dental units
- «Dexco and Solution» (Korea)- portable dental 

X-Rays
- «Gapadent» (China)- gutta-percha and absorbent 

paper points
- «SpofaDental» (Czechia) – dental materials 
- «DentalX» (Italy) – autoclaves
- «Omega-Dent» (Russia) – medical and prophylactic 

materials;
- «Averon» (Russia) – equipments for dental 

laboratories:
- «Pegasus» (England) – dental lubricant
- «SDI» (Australia) – dental materials
- «Blossom» – latex gloves
- «CrossTech Diamond Tools» (Thailand) – dental 

burs
Nowadays all these possibilities make Regard 

Ltd. one of the most mobile and dynamic Ukrainian 
company.

REGARD LTD.

12-A, Semygrads’ka St., 
61068, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7380953, 7032342, 
       7032325, 7170297
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

Branch:
47, Uspens’ka St., Odessa,
Pone/Fax: +380 48 7286845
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РІКОТА

вул. Володимира Великого, 31, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (032) 2340510, 2340213, 
  2631590
Факс: (032) 2971202
e-mail: offi ce@rikota.com.ua

Офіційний імпортер та дистриб’ютор провідних 
виробників:

- Saremco (Швейцарія) – пломбувальні матеріали, 
дентальні камінці

Swarovski;
- Laboratorios Inibsa S.A. (Іспанія) – анестетик 

Артикаїн;
- Coltene (Швейцарія) – пломбувальні матеріали, 

відбиткові 
 матеріали, фотополімеризаційні лампи;
- Hygenic (США) – кофердами, ендодонтія;
- Horico (Німеччина) – бори, стріпси, диски;
- Ribbond (США) – з’єднувальна армуючa 

стрічка;
- Матеріали та резорбуючі мембрани для пародон-

тології й хірургічної  стоматології. Шовні матеріали.
- W&H (Австрія) – наконечники;
Товари завжди на складі.
Вигідні знижки дилерам і торговим агентам.
Стоматологічна допомога.
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Authorized importer and distributor of leading 
manufacturers:

- Saremco (Switzerland) – fi lling materials, dental 
gems Swarovski

- Laboratorios Inibsa S.A. (Spain) – anesthetic 
Articaine;

- Coltene (Switzerland) – fi lling materials, impression 
materials, polymerization lamps;

- Hygenic (USA) – dental dam, endodontics;
- Horico (Germany) -burs, strips, discs;
- Ribbond (USA) – bondable reinforcement ribbon;
- Materials and resorable membranes for 

parodontology and surgery.
Suture materials.
- W&H (Austria) – handpieces;
Dental health care.

RIKOTA CO.

31, Volodymyra Velykoho St., 
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2340510, 2340213, 
      2631590
Fax: +380 32 2971202
e-mail: offi ce@rikota.com.ua
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САГАДЕНТ
КОМПАНІЯ

вул. Попудренка 52, оф. 608, 
м. Київ, 02094, Україна
Тел.: (044) 3316163; 4927307; 
  4927308
e-mail: sagadent@voliacable.com
www.sagadent.com.ua

Нова революційна ендодонтія в Україні!!! Компанія 
«САГАДЕНТ» – ексклюзивний дистриб’ютор в Україні 
компанії EDS(США) та її революційної эндодонтичної 
системи Endo-Express & SafeSiders на основі пласких 
інструментів з повертово-поступовим обертанням. 
По цій технології проводяться постійні навчальні 
майстер-класи.

Ексклюзивний дистрибьютор в Україні компанії 
ZHERMACK (Італія-Польща) та її базисних і 
облицювальних матеріалів.

65

EXHIBITORS

The exclusive distributor in Ukraine of endodontics 
from EDS company (USA) as well as basic and facing 
materials from ZHERMACK company (Italy-Poland).

SAGADENT
COMPANY

Off. 608, 52 Popudrenka St., 
02094, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4927308
e-mail: sagadent@voliacable.com
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САТВА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а/с 314, вул. 15 Квітня, 6, 
м. Тернопіль, 46023, Україна
Тел.: (0352) 433025, 287619. 
    287789
Тел./Факс: (0352) 267156, 289291, 
    287175
e-mail: offi ce@satva.com.ua
www.satva.com.ua

Виробництво сучасного стоматологічного 
обладнання: установок, турбінних приставок, компре-
сорів, портативних бормашин, інструментарію.

Комплексна поставка стоматологічного, рентгенді-
агностичного,

стерилізаційного обладнання для медичних 
закладів і стоматологічних кабінетів.

39
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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.

SATVA LTD.

P. o. Box 314, 6, April 15 St., 
46023, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 433025, 287619, 
         287789
Phone/Fax: +380 352 267156, 289291, 
         287175
e-mail: offi ce@satva.com.ua
www.satva.com.ua
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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

63

EXHIBITORS

Manufacture of diamond rotary instruments.

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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СВІТ СТОМАТОЛОГІЇ

вул. Гоголівська, 47, 
м. Київ, 04053, Україна
Тел.: (044) 2091365,
 (067) 4493124
e-mail: ukrstom@mail.ru
а/c 4731, м. Харків, 61022, Україна

«Світ стоматології» – рекламно-інформаційний 
журнал. 

Видається 1 раз на 2 місяці.
Наклад 7 000 прим.
Видання розповсюджується безкоштовно на 

виставках, семінарах, конференціях, а також через 
підприємства, що торгують стоматологічними 
матеріалами та обладнанням. 

Також проводиться поштова розсилка за 
редакційною базою.

Передплатний індекс 98541

116
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«Svit Stomatologiyi» is advertising-information 
journal.

Publication 1 time in 2 months.
Circulation 7 000 copies.
Journal is distributing free of charge at exhibitions, 

seminars, conferences; through the fi rms trading in dental 
materials and the equipment. 

Also free-of-charge dispatch on editorial base is 
made.

Subscription index 98541

SVIT STOMATOLOGIYI
(THE WORLD OF DENTISTRY)

47, Gogolivs’ka St., 
04053, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2091365,
 +380 67 4493124
e-mail: ukrstom@mail.ru
P.o.box 4731, 61022, Kharkiv, Ukraine
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СЕНС

Тел.: (044) 3310722
sense_plus@ukr.net

Оптовий та роздрібний продаж стоматологічних 
матеріалів та обладнання відомих світових виробників: 
3M ESPE, Heraeus Kulzer, GC, Meta Biomed, MANI, 
Spofa, Comfort, Dermagrip, LaTuS, ВладМиВа, Сапфір 
(Ардатов).

78

EXHIBITORS

Wholesale and retail trade of dental materials and 
equipment from leading manufactures: 3M ESPE, 
Heraeus Kulzer, GC, Meta Biomed, MANI, Spofa, 
Comfort, Dermagrip, LaTuS, VladMiva, Sapphire 
(Ardatov).

SENSE

Phone: +380 44 3310722
sense_plus@ukr.net
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СЕРВІС-ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Базарна, 52, 
м. Одеса, 65125, Україна
Тел.: (0482) 373361
Тел./Факс: (048) 7281006
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
www.ukrdental.com

Поставка стоматологічного обладнання, забез-
печення 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.

93
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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.

SERVICE-CENTRE LTD.

52, Bazarna St., 
65125, Odesa, Ukraine
Phone: +380 482 373361
Phone/Fax: +380 48 7281006
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
www.ukrdental.com
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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.

43
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New method of prosthesis on glass mounts.
Familiarization lectures, seminars, master-class.

SI.TI.KAR 
OFFICIAL 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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СІМЕСТА ВААЛ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Мельницька, 20А, 
м. Одеса, 65005, Україна
Тел./Факс: (0482) 321841, 324145, 
    373912
e-mail: simestavaal@optima.com.ua
www.simesta.od.ua

Фірма «Сіместа ВААЛ», заснована в 1993 році 
має власне виробництво одноразового одягу і 
м’якого інвентарю, здійснює продажі: витратних 
стоматологічних матеріалів, інструментів, стоматоло-
гічного устаткування, засобів гігієни та дезинфекції 
провідних світових виробників зі складу в Україні.

Завдяки високій якості пропонованої продукції, 
стабільно коротким термінам постачання і високому 
професійному рівню співробітників, наша компанія 
заслужила на репутацію надійного партнера

94

EXHIBITORS

«Simesta VAAL» was established in 1993, has its 
own disposal clothes and soft inventory manufacture, 
and sells: dental goods, instruments, dental equipment, 
hygiene means from leading world producers of 
disinfection means from the storehouses in Ukraine.

Due to excellent quality of the goods, short delivery 
terms and high professional level of the staff our 
company has reputation of reliable partner.

SIMESTA VAAL LTD.
SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
ENTERPRISE, 

20А, Mel’nyts’ka St., 
65005, Odesa, Ukraine
Phone/Fax: +380 482 321841, 324145, 
         373912
e-mail: simestavaal@optima.com.ua
www.simesta.od.ua
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СКАНЕР
НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР, 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Смелянська, 122/1, 
м. Черкаси, 18019, Україна
Тел.: (0472) 552735
Факс: (0472) 552734
e-mail: sr@scaner.ck.ua
www.scaner.ck.ua

Розробка та виробництво медичних оптичних 
приладів.

Кольпоскопи МК-200, МК-300, МК-400 з 
відеосистемою. 

Лупа налобна хірургічна LNH-400 з освітлювачем.

76

EXHIBITORS

Development and manufacture of medical optical 
devices.

Colposcopes MK-200, МК-300, МК-400 with 
videosustem.

Surgical herd-on binocular loupe with ultra bright LED 
for coaxial illumination.

SCANER LTD.
RESEARCH AND ENGINEERING 
CENTER

Off. 1, Smelyans’ka St., 
18019, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 472 552735
Fax: +380 472 552734
e-mail: sr@scaner.ck.ua
www.scaner.ck.ua
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Журнал «Современная стоматология» – 
центральний український журнал, що рецензується.

Тираж 7000 екз. Підписний індекс – 22924.
Журнал «Зубное протезирование» – журнал для 

зубних техніків і ортопедів.
Тираж 3000 екз. Підписний індекс – 09860.

СОВРЕМЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ
ЖУРНАЛ, ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛТД»

а/с 32, м. Київ, 04210, Україна
Тел./факс: (044) 5297027, 2302719.
e-mail: stom@d-line.org.ua
www.medexpert.org.ua
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Дентальне Депо Компанії «СТАМІЛ» – офіційно та 
ексклюзивно представляє компанії: Ultradent (США), JenDental 
LLC (США), DS Dental (Швейцарія), Bio-Art (Бразилія), 
GlassPan(США), SHINHUNG (Корея), ТОР (Росія). Офіційний 
дилер компаній: 3M-ESPE, Dentsply, Maillefer, Kerr-Hawe, Edenta, 
Voco, TPC, Д-р Шумахер.

Дентальне Депо компанії «СТАМІЛ» здійснює поставки 
стоматологічного обладнання, матеріалів та аксесуарів 
провідних фірм-виробників: Kodak, AGFA, Alpha-Beta, ВладМива, 
Spofa-Dental, Mani, BODE та інших.

Ексклюзивно представляє в Україні продукцію американо-
українського СП «ДженДентал Україна» (Торгова марка «Елітек-
ТМ»): порцелянову масу для металокерамічного протезування 
«Ультропалин», вакуумну піч для відпалу металокераміки 
(третього покоління) «Faort-Platinum-128», піскометний апарат 
«Ultra-Blast Xtrim», зуботехнічні електрошпателі «Master-Term» 
та «Digi-Term 1», цифрову воскотопку з електрошпателем «Digi-
Wax 3», вакуумний формувач кап «Ultraform», зуботехнічний 
тример «Т-750» та світлодіодні фотополімерізатори «Lumeon» 
та «Lumeon-GP».

За шість років свого існування, Навчальний центр компанії 
«СТАМІЛ» розширив пакет спеціалізованого навчання 
стоматологів і зубних техніків. На цей час проводяться 
теоретично-практичні курси з наступних питань: відбілювання, 
естетична реставрація, ендодонтія, волоконні технології, 
парадонтологія, гнатологія, профілактика, хірургія, правові 
аспекти в стоматології, використання металокерамічних мас, 
остеопластичні матеріали та технології та ін. 

Компанія «СТАМІЛ» організує та проводить семінари, 
конференції та майстер-класи як на Україні так і за її межами.

Компанія «СТАМІЛ» видає періодичний спеціалізований 
журнал «Дента-Бліц», який містить інформацію про передові 
дентальні технології та матеріали, клінічні випадки, семінари, 
лекції, конференції, виставки, тощо. Журнал «Дента-Бліц» 
безкоштовно отримають поштою більше 7000 стоматологів. 

Компанія «СТАМІЛ» це: виробництво, розробка та досліди; 
стоматологічне обладнання та матеріали; спеціалізоване 
видання та навчання. 

СТАМІЛ – ВАШ ПАРТНЕР В СТОМАТОЛОГІЇ.

СТАМІЛ
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Головний офіс:
а/с 46, вул. Садова, 191, буд. 2 (ст. м. 
«Славутич»), 
м. Київ, 02132, Україна
Тел./Факс: (044) 5739730, 5739760 
 (Роздрібний відділ)
 (044) 5739878, 2281867 
 (Дилерський відділ)
e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua
www.stamil.com.ua

Лук’янівське відділення: вул. Бердичівська 1
м. Київ, 04116, Україна
Тел./факс: (044) 4559957, 2281869

49
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Dental Depot of «STAMIL» company is an official and 
exclusive representative of the following companies: Ultradent 
(USA), JenDental LLC (USA), DS Dental (Switzerland), Bio-Art 
(Brazil), SHINHUNG (Korea), TOP (Russia). It is also an authorized 
distributor of such companies as 3M-ESPE, Dentsply, Maillefer, Kerr-
Hawe, Edenta, Voco, TPC, GlasSpan, Dr. Schumacher.

Dental Depot of «STAMIL» company supplies materials, dental 
equipment and accessories manufactured by Kodak, AGFA, Alfa-
Beta, VladMiva, Spofa-Dental, Dentsply, Maillefer, Mani, BODE 
and others.

The Depot exclusively represents in Ukraine the following 
products, manufactured by American-Ukrainian Joint Enterprise 
«JenDental Ukraine» (TM «Elitek-TM»):

«Ultropaline» – ceramic mass for fused-to-metal dental 
prosthesis;

«Faort-Platinum-128» – vacuum microprocessor furnace for 
dental porcelain burning (the third generation);

«Ultra-Blast Xtrim» – sand-blasting machine;
«Master-Term» and «Digi-Term -1» – electrospatula for wax 

modelling;
«Digi-Wax 3» – electrospatula for wax modelling and digital 

dipping pot;
«Ultraform» – vacuum tray former:
«T-750» – model trimmer;
« Lumeon» and «Lumeon-GP». – LED curing light unit used 

for the polymerization of dental materials.
Educational Centre of «STAMIL» company has greatly enlarged 

the program of special education for dentists and dental laboratory 
technicians for the last fi ve years. In the current period Educational 
Centre organizes and performs the following theoretical and 
practical courses: Bleaching, Esthetical Restoration, Endodontics, 
Parodonthology, Gnathology, Prophylaxis, Surgery, Aspects of Law 
in Dentistry, Composits, Ostheoplastic materials and technology, 
etc.

«STAMIL» COMPANY constantly organizes seminars, 
conferences and master-classes in Ukraine and abroad.

«STAMIL» is a publisher of a scientifi c magazine – «Denta- 
Blitz», which provides information about the up-to-date dental 
technologies and materials, clinical cases, seminars, lectures, 
conferences, exhibitions etc.

More then 7000 dentists receive «Denta-Blitz» magazine free 
of charge by mail.

«STAMIL» COMPANY – means-manufacturing, development 
and researches, dental equipment and materials, special education 
and dental magazine.

STAMIL IS YOUR PARTNER IN DENTISTRY. 
Visit our web site: www.stamil.ua

STAMIL COMPANY 

Main offi ce:
191, Sadova St., build. 2 (metro station 
«Slavutych»), 
02132, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5739730, 5739760,
 +380 44 5739878, 2281867
e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua
www.stamil.com.ua

Offi ce Lukyanivka: 1, Berdychivska St.
04116, Kyiv, Ukraine
Tel./fax: +380 44 4559957, 2281869
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СТОМАТОЛОГ
ЖУРНАЛ

а/с 4163, пр. Леніна, 40, 
м. Харків, 61166, Україна
Тел./Факс: (057) 7178900, 7141370
e-mail: 100matologua@mail.ru
www.100matolog.com.ua

Журнал для практикуючих стоматологів і зубних 
техніків.

Видається з 1998 р.
Найкращі публікації вітчизняних та зарубіжних 

авторів. Об’єм — 56-64 стор. Періодичність — 1 раз 
на місяць.

Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» 
— 48775.

2

EXHIBITORS

Magazine for dentists and laboratory technicians. 
Frequency of appearance — once a month. Subscription 
code — 48775.

STOMATOLOG
MAGAZINE

40, Lenin Ave., 
61166, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7178900, 7141370
e-mail: 100matologua@mail.ru
www.100matolog.com.ua
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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.
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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.

Official 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.

STOMATOLOG-G

27, Sh. Rustaveli St., 
01023, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2871020
Phone/Fax: +380 44 5319890, 5319891
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СТОМАТОЛОГ ІНФО

а/с 2859, м. Харків, 61100, Україна
Тел.: (057) 7516930
Факс: (057) 7120872
e-mail: info@avista.kh.ua
www.stomatologinfo.com

Повнокольоровий 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!
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС у каталозі Укрпошти 

96277
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Stomatolog-info is a monthly journal for professional 
dentists. It gives reviews over latest changes in legislation, 
provides explanations and clarifi cations by a lawyer.

The journal contains the most actual and proven 
information over new dentistry methods, technology, 
materials and equipment. The journal is also a platform 
for debates, polemics, independent opinions and 
forthcoming events.

SUBSCRIPTION INDEX in catalogue «Ukrpochta» 
96277

STOMATOLOG INFO

P.O. Box 2859, 61100, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7516930
Fax: +380 57 7120872
e-mail: info@avista.kh.ua
www.stomatologinfo.com
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Стоматологічний факультет ЛНМУ імені Данила 
Галицького як окремий підрозділ існує з 1958 року. Декан 
факультету – кандидат медичних наук, доцент кафедри 
ортопедичної стоматології Ступницький Р.М.

Сьогодні факультет нараховує 10 кафедр, 4 з яких 
профільні. Науково-педагогічний потенціал складають 
19 професорів, 16 докторів медичних наук, 55 доцентів, 
79 кандидатів наук, 104 асистенти. За часи існування 
факультету дипломи лікарів-стоматологів отримали більш 
ніж 6500 випускників.

Зараз на факультеті навчається понад 1000 студентів, 
у тому числі близько 100 іноземців. Факультет проводить 
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики та освітньо-професійної програми 
навчального плану за спеціальністю «Стоматологія».

Клінічну підготовку студенти проходять у стоматологічній 
поліклініці університету.

Основні напрямки наукової роботи профільних кафедр 
факультету: 

- Удосконалення методів лікування дітей з вродженими 
вадами верхньої губи та піднебіння, хворих з переломами 
щелеп, онкозахворюваннями, з питань остеогенезу (кафедра 
хірургічної стоматології та щелепово-лицевої хірургії, 
завідувач – професор Готь І.М).

- Опрацювання та апробація методів лікування 
запальних захворювань пародонта лікарськими засобами 
пролонгованої дії (кафедра терапевтичної стоматології, 
завідувач – професор Зубачик В.М.).

- Ортопедичне лікування основних стоматологічних 
захворювань та розробка нових технологій і методів 
виготовлення зубних протезів (кафедра ортопедичної 
стоматології, завідувач – професор Макєєв В.Ф.).

- Епідеміологія стоматологічних захворювань у дітей 
та зв’язок порожнини рота із загальносоматичними 
захворюваннями, профілактика карієсу зубів (кафедра 
стоматології дитячого віку, завідувач – професор Смоляр 
Н.І.).

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЛЬВІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Деканат стоматологічного факультету:
вул. Пекарська, 69, 
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2757612
e-mail: stomat_dekan@ukr.net 113
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Dentistry faculty of Danylo Galyts’kyi national medical 
university has existed since 1958 as a separate unit. Dean of 
the department is R.M. Stupnytskyi, PhD., associate professor 
of prosthodontics.

Nowadays, the faculty comprises 10 departments, 4 of 
them are profi le. 

19 professors, 16 Doctors of Medicine, 55 associate 
professors, 79 PhDs, 104 assistants constitute academic and 
scientifi c staff. Over 6500 graduates have received the diplomas 
of dentists since the existence of the faculty.

At present, over 1000 students, among them 100 foreigners, 
are studying at the faculty. The faculty trains physicians with 
educational qualifi cation «Specialist» according to educational 
qualification characteristic and educational professional 
programme of curriculum by the specialty «Dentistry».

Students have clinical training at the dentistry policlinic of 
the university.

Basic tendencies of research at profi le departments of the 
faculty include:

- Improvement of methods in treatment of children with 
congenital defects of the upper lip and palate; patients with 
jaw fractures and malignancies; problems of osteogenesis 
(department of surgical dentistry and maxillo-facial surgery, 
head of the department – prof. I.M. Hot).

- Elaboration and approbation of methods in treatment 
of infl ammatory periodontal diseases with medicines having 
prolonged effect (department of therapeutic dentistry, head of 
the department – prof. V.M. Zubachyk).

- Orthodontic treatment of common dental diseases and 
elaboration of new technologies and methods of dentures 
manufacture (department of prosthodontics, head of the 
department – V.F. Makeyev).

- Epidemiology of dental diseases in children and a link 
between oral cavity and general somatic diseases, prevention 
of tooth caries (department of paediatric dentistry, head of the 
department – prof. N.I. Smolyar).

DENTISTRY FACULTY
OF DANYLO GALYTS’KYI LVIV 
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Dean’s offi ce of Dentistry faculty:
69 Pekarska St., 
79010, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2757612
e-mail: stomat_dekan@ukr.net
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СУЧАСНА ОРТОДОНТІЯ
ВИДАННЯ

вул. Зоологічна, 1, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2091365,
 (067) 4493124
e-mail: ukrstom@mail.ru

Видання Асоціації ортодонтів України, може 
зацікавити як практикуючих ортодонтів, так і тих, хто 
збирається займатися ортодонтією. 

На сторінках журналу можна ознайомитися з 
сучасними науковими напрямками та проблемами 
вітчизняної та світової ортодонтії, знайти інформацію 
про діяльність Асоціації ортодонтів України та 
закордонних ортодонтичних суспільств, відомості про 
проведення конференцій та учбових семінарів.

Журнал виходить щоквартально.
Передплатний індекс 99714.
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The Journal of Ukrainian Orthodontist’s Association 
is of interest both for practicing orthodontists, and 
for all those who only is going to be occupied with 
orthodontics. 

On journal’s pages it is possible to familiarize with the 
advanced scientifi c directions and problems in domestic 
and world orthodontics, to fi nd the information about 
work of Ukrainian Orthodontist’s Association and foreign 
orthodontic societies, data on holding conferences and 
educational seminars.

«Suchasna orthodontia» is the quarterly edition.
Subscription index 99714.

SUCHASNA ORTHODONTIYA 
(CONTEMPORARY ORTHODONTIA) 
THE QUARTERLY EDITION.

1, Zoologichna St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2091365,
 +380 67 4493124
e-mail: ukrstom@mail.ru
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УКРМЕД ДЕНТАЛ

вул. Довженка, 18, 
м. Київ, 03057, Україна
Тел./Факс: (044) 5373878, 4584760
e-mail: dental@ukrmed.net
www.ukrmed-dental.kiev.ua

Повний спектр сучасного стоматологічного і зуботехнічного 
обладнання всесвітньо відомих марок від економічного 
рівня до елітного. Прямі поставки. Розробка проекту клінік, 
оснащення під ключ. Інсталяція, гарантійне і післягарантійне 
сервісне обслуговування. Представлені бренди з умовами 
ексклюзивного або офіційного представлення в Україні:

- стоматологічні установки серії «SMILE» – моделі – 
«Charm», «Elegant», «Sympatic», «Classic», «Mini» (Виробник 
Chirana-Medical, Словаччина)

- стоматологічні установки «Anthos» – A3 Plus, A5, A6 
Plus, A7, A7 Plus (Виробник Cefl a group,  Італія)

- стоматологічні установки «Syncrus» (Виробник Gnatus, 
Бразилія)

- стоматологічні установки «Siger» (Виробник Siger, 
Китай)

- стоматологічні установки FJ22(A), FJ22, FJ24, FJ36 
(Виробник Foshion, Китай)

- інтраоральні рентгенівські апарати ENDOS ACP, 
ENDOS DC (Виробник Villa Sistemi Medicali, Італія)

- радіовізіографічні системи RSV (Виробник Visiodent, 
Франція)

- плівкові та цифрові панорамні рентгенівські апарати 
Rotograph Plus, Rotograph D, Strato 2000, Strato 2000 Digital 
(Виробник Villa Sistemi Medicali, Італія)

- компресори стоматологічні безмасляні серії «DK» 
та відсмотруючі агрегати (Виробник EKOM, Словаччина; 
агрегати Siemens)

- автоклави та всі прилади для стерилізації «MELAG» 
(Виробник MELAG, Німеччина)

- компресори стоматологічні безмасляні «Foshion» 
(Виробник Foshion, Китай)

- наконечники «Smile Music», мікромотори та скалери 
(Виробник Chirana-Medical, Словаччина)

- наконечники «Bien Air» (Виробник Bien Air, Швейцарія).
Усе обладнання має реєстраційні посвідчення МОЗ 

України.
Усе імпортне обладнання з CE сертифікатами.

64
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Complete range of modern dental and technical equipment 
of world known brands from economical till elite level. Direct 
delivery. Elaboration of clinic’s design, equipment on conditions 
of turnkey. Installation, guarantee and after-guarantee service. 
All represented brands are on condition of exclusive or offi cial 
rights in Ukraine:

- dental units «SMILE» – моделі – «Charm», «Elegant», 
«Sympatic», «Classic», «Mini» (Manufacturer Chirana-Medical, 
Slovakia)

- dental units «Anthos» – A3 Plus, A5, A6 Plus, A7, A7 Plus 
(Manufacturer Cefl a group, Italy)

- dental units «Syncrus» (Manufacturer Gnatus, Brazil)
- dental units FJ22(A), FJ22, FJ24, FJ36 (Manufacturer 

Foshion, China)
- dental units «Siger» (Manufacturer «Siger», China)
- intraoral x-rays ENDOS ACP, ENDOS DC (Manufacturer 

Villa Sistemi Medicali, Italy)
- RSV – radiology system Visiodent (Manufacturer Visiodent, 

France)
- film and digital panoramic x-rays Rotograph Plus, 

Rotograph D, Strato 2000, Strato 2000 Digital (Manufacturer 
Villa Sistemi Medicali, Italy)

- dental oil-less compressors «DK» and vacuum pump 
(Manufacturer EKOM, Slovakia; aggregates – Siemens)

- autoclaves and all equipment for sterilization «MELAG» 
(Manufacturer MELAG, Germany)

- dental oil-less compressors «Foshion» (Manufacturer 
Foshion, China)

- dental handpieces «Smile Music», micromotors and 
scalers (Manufacturer Chirana-Medical, Slovakia)

- dental handpieces «Bien Air» (Manufacturer Bien Air, 
Switzerland).

All equipment has registration certifi cates of Ministry of 
Health of Ukraine.

All imported equipment has CE certifi cates.

UKRMED DENTAL

18, Dovzhenko St., 
03057, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5373878, 4584760
e-mail: dental@ukrmed.net
www.ukrmed-dental.kiev.ua
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УСМІШКА ПЛЮС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Виговського 20б, офіс 1, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2401751
Тел./Факс: (032) 2419410
e-mail: smile@mail.lviv.ua,
            usmishka@lviv.farlep.net
www.smile.lviv.ua

Ексклюзивний імпортер виробників:
- RITTER (Німеччина) – світовий лідер з 

виробництва стоматологічного обладнання класу 
«Люкс».

-  ITENA (Франція)  – останнє покоління 
фотополімерних ламп, пломбувальні матеріали, 
штифти скловолоконні транслюцентні.

- MULLER-OMICRON (Німеччина) – широкий 
вибір відбиткових матеріалів для зубних цілей і 
високо-технічні силікони любого виду для зубної 
лабораторії.

- DENTEX (Польща) – виробництво високоякісних 
акрилових зубів.

Офіційний імпортер виробників:
- VOCO(Німеччина) – пломбувальні матеріали на 

базі органічно модифікованої кераміки ОРМОКЕР, 
нанокомпозитів, склоіономерів та ін.

- BAUSCH (Німеччина) – інструменти та матеріали 
для перевірки артикуляції та оклюзії.

- BREDENT (Німеччина) – понад 8000 матеріалів 
для техніків.

- EDENTA (Швейцарія) – провідний світовий 
виробник обертово-ріжучих стоматологічних 
інструментів.

25
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Exclusive importer of manufactures:
- RITTER (Germany) – a world leader of production 

dental equipment «fi rst class».
- ITENA (France) – last generation of LED lamp, 

materials for the restorations, glass and translucent 
posts.

- MULLER-OMICRON (Germany) – the company 
works in the manufacture of precision impression 
materials for dental purposes and high tech silicones of 
any kind for the dental laboratory.

- DENTEX (Poland) – manufactures of high-quality 
acryl teeth.

Offi cial importer of manufactures:
- VOCO(Germany) – restoration materials on the 

Ormocer base, nano-hybryd, glass-ionomers.
- BAUSCH (Germany) – materials and instruments 

for check articulations and occlusions.
- BREDENT (Germany) – more than 8000 materials 

for dental technicians.
- EDENTA (Switzerland) – leader of circulating 

cuttings instruments for dentists.

USMISHKA PLUS
PRIVATE ENTERPRISE

Off. 1, 20b Vygovs’kogo St., 
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2401751
Phone/Fax: +380 32 2419410
e-mail: smile@mail.lviv.ua, 
            usmishka@lviv.farlep.net
www.smile.lviv.ua
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ЦЕЛЛІТ
МАЛЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Рішельєвська, 11, 
м. Одеса, 65026, Україна
Тел./Факс: (0482) 347704,
 (048) 7230238

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.
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Working out and producing of the dental casting 
alloys, equipment of the AVERON company (stoves for 
ceramics, etc.), products for orthopaedics, materials and 
equipment for casting and dental laboratories, guarantee 
and maintenance servicing, consultations and training.

TSELLIT
SMALL IMPLEMENTATION 
RESEARCH-AND-PRODUCTION 
ENTERPRISE

11, Rishelyevska St., 
65026, Odesa, Ukraine
Phone/Fax: +380 482 347704,
 +380 48 7230238
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СПД Чвикова А.Т. – ексклюзивний представник в 
Україні виробників:

- DFS (Німеччина) витратні матеріали для 
зуботехнічних лабораторій та стоматологічних 
кабінетів.

- LARIDENT (Італія)- лідер в Європі по виробництву 
контейнерів,

ендобоксів, серветок для пацієнта, щитки захисні, 
дзеркала стоматологічні, опоки металеві та силіконові, 
цокольні форми та багато іншого.

- VITAPLANT- дентальні імплантати (Україна)
Ендомотори, фізіодиспенсери, коагулятори, апекс 

локатори, лазери – виробництво «Україна», висока 
якість за привабливими цінами.

Продаж витратних матеріалів фірм: «RENFERT», 
«BREDENT», «EDENTA», «SpofaDental», «СТОМА», 
«КМІЗ», «МЕДПОЛІМЕР», «МЕДТОРГ», Інструментарій 
лікарський, бори діамантові виробництва «Струм».

Виробництво діамантового спеченого інструменту 
(диски спечені).

ЧВИКОВА А.Т.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

Харківське шосе, 201/203, 
м. Київ, 02121, Україна
Тел./Факс: (044) 3316791;
 (066) 319553; 6120663. 3

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

CHIRADENTa 800 Optimal фірми «SLOVADENT», 
(Cловаччина)

DIPLOMAT фірми «CHIRANA-DENTAL», 
(Cловаччина)

Stern Weber, (Італія) 
Sundarb, Premier, (Китай) – стоматологічні 

установки, крісла, стільці
EKOM, Slovadent (Cловаччина) – безмасляні 

стоматологічні компресори, слиновідсмоктувачі.
Дентальні рентгенівські апарати:
ENDOS Villa Sistemi Medicali (Італія), Planmeca 

(Фінляндія), MyRay (Італія)
Радіовізфографи: 
VISIODENT, RSV (Франция), Planmeca Dixi 

(Финляндия), MyRay (Італія)
Dental X (Італія) – автоклави, стерилізаційні 

системи
«Вітязь» – Сухожарові шафи, (Білорусія)
Панмед – камери для зберігання стерильного 

інструменту
MEDILUX (Cловаччина) – безтіньові стоматологічні 

світильники
BIEN AIR (Швейцарія), «CHIRANA» (Cловаччина) 

– стоматологічні наконечники, турбінки, мікродвигуни, 
ОЗК, запасні частини

EURONDA (Італія) – одноразові приладдя
зуботехнічна продукція фірм: CARLO DE GIORGI 

(Італія).

ЭЛД

вул.Л.Толстого, 6, 
м. Хуст, Закарпатська обл., 
90400, Україна
Тел. моб.: (067) 3122263
Тел./Факс: (03142) 43160, 51585
e-mail: igor@khust.net
www.eld.com.ua



252 253

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ЗА ТЕМАТИЧНИМИ РОЗДІЛАМИ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ЗА ТЕМАТИЧНИМИ РОЗДІЛАМИ

СТОМАТОЛОГІЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
3 І ТЗОВ ....................................................... 46 ....... 42
DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG  ............. 72 ....... 52
А ДЕНТ  ....................................................... 80 ....... 82
АВЕРОН НПК  ............................................. 55 ....... 86
ДЕНОН ДЕНТАЛ ТЗОВ ............................ 105 ......112
ДЕНТ ЛЕНД 
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............... 73 ......114
ДЕНТАЛ ДЕПО ТЗОВ ................................. 81 ......116
ДЕНТАС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ..... 51 ..... 124
ІНСПЕ  ......................................................... 96 ..... 134
ІНТЕРДЕНТ  .................................................. 8 ..... 136
КАЛІБРА ЛАБОРАТОРІЯ ............................ 30 ..... 138
КАСКАД-ДЕНТ ТЗОВ ................................. 22 ..... 140
КОМПАНІЯ БІОМЕД  .................................. 36 ..... 148
КРИЖАНОВСЬКА Н.В.
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ .............. 10 ..... 150
МАГНУМ-ЛАЙТ  ............................................ 1 ..... 160
МАЙСТЕР-ДЕНТ  ........................................ 42 ..... 162
МАРОРЕСКУ І.І.
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ .............. 90 ..... 164
МЕДТЕХНІКА-ДЕНТ ТЗОВ ......................... 37 ..... 172
МЕДТЕХСЕРВІС  ........................................ 13 ..... 174
ММЛАБ-ПЛЮС ТЗОВ ................................. 87 ..... 178
НОВІ ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............... 89 ..... 180
НОРМАКОМ ТЗОВ
 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
 ПІДПРИЄМСТВО ................................... 28 ..... 182
ОБОРСЬКА О.Ф.
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ...............11 ..... 184
ОКСАМАТ-ДЕНТ ТЗОВ .............................. 35 ..... 186
ПАНМЕД ТЗОВ ........................................... 61 ..... 192
ПРЕМ’ЄР-ДЕНТАЛ ТЗОВ ........................... 20 ..... 200
ПРОГРЕТ 
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА  .......... 40 ..... 202
САТВА ТЗОВ ............................................... 39 ..... 214
СЕРВІС-ЦЕНТР ТЗОВ ................................ 93 ..... 222
СТОМАТОЛОГ-Ж  ....................................... 53 ..... 236
УКРМЕД ДЕНТАЛ  ...................................... 64 ..... 244
УСМІШКА ПЛЮС
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............... 25 ..... 246

ЦЕЛЛІТ МАЛЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ 
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
 ПІДПРИЄМСТВО ................................... 50 ..... 248
ЭЛД  ............................................................... 3 ..... 251

СТОМАТОЛОГІЧНІ ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ІН-
СТРУМЕНТИ

3М УКРАЇНА 3M ESPE, ВІДДІЛ 
 СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ............ 7 ....... 44
BREDENT GMBH & CO.KG  ....................... 20 ....... 48
COSTA  ........................................................ 14 ....... 50
EDEL+WHITE®  ............................................ 88 ....... 54
GEBR. BRASSELER GMBH & CO. KG  ... 107 ....... 56
HU-FRIEDY 
 MFG CO INC ZWEIGNIEDERLASSUNG 
 DEUTSCHLAND ..................................... 62 ....... 58
INSTITUT STRAUMANN AG  ...................... 41 ....... 60
IVOCLAR VIVADENT AG  ........................... 75 ....... 62
JOTA AG  ..................................................... 20 ....... 64
KAVO DENTAL GMBH  ................................. 5 ....... 66
KETTENBACH GMBH & CO.KG  ................. 6 ....... 68
NOUVAG AG СТОМАТОЛОГІЧНЕ 
 ТА МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ .............. 20 ....... 70
PROCTER & GAMBLE  ................................. 9 ....... 72
TRACHEM SP. Z O.O.  .............................. 100 ....... 76
VITA ZAHNFABRIK H. 
 RAUTER GMBH & CO. KG  .................... 4 ....... 78
А ДЕНТ  ....................................................... 80 ....... 82
АВГУР ДЕНТАЛ 
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............... 74  ...... 84
ZIRKONTEK  ................................................ 27 ....... 80
АІТАС ПЛЮС ТЗОВ .................................... 31 ....... 88
ARKOM-UKRAINE  ..................................... 68 ....... 93
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ  .112 ....... 96
БЕЙОНД УКРАЇНА ТЗОВ ........................... 32 ....... 98
БІОДЕНТ ..................................................... 34 ..... 100
ВЕЛИЧКО В.І  СУБ’ЄКТ 
 ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ..... 24 ..... 102
ГАЛЕС  ......................................................... 77 ..... 106
ДЕНТАЛБІЗНЕС УКРАЇНА ТЗОВ ............... 15 ......118
ДЕНТАЛІТ ПЛЮС ТЗОВ ............................. 88 ..... 120



254 255

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ЗА ТЕМАТИЧНИМИ РОЗДІЛАМИ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ЗА ТЕМАТИЧНИМИ РОЗДІЛАМИ

ДЕНТАС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ..... 51 ..... 124
ДЕНТСПЛАЙ ЛІМІТЕД
 ПРЕДСТАВНИЦТВО .............................. 84 ..... 128
ІВОДЕНТ ТЗОВ ........................................... 52 ..... 132
ІНТЕРДЕНТ  .................................................. 8 ..... 136
КАЛІБРА ЛАБОРАТОРІЯ ............................ 30 ..... 138
КЕМЕД ПП ................................................... 56 ..... 142
КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА ТЗОВ ..... 79 ..... 146
КРИЖАНОВСЬКА Н.В.
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ .............. 10 ..... 150
КРІСТАР ГРУПА КОМПАНІЙ ...................... 23 ..... 154
КРОМ ДЕНТАЛ
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ........... 65 ..... 156
ЛІГЄЯ  .......................................................... 95 ..... 158
МАГНУМ-ЛАЙТ  ............................................ 1 ..... 160
МАЙСТЕР-ДЕНТ  ........................................ 42 ..... 162
МЕДТЕХНІКА СПД ФО ШЕНГОФЕР 
 НАТАЛІЯ ЄВСТАХІЇВНА ........................ 16 ..... 170
МЕДТЕХСЕРВІС  ........................................ 13 ..... 174
ММ ПЛЮС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО . 91 ..... 176
ММЛАБ-ПЛЮС ТЗОВ ................................. 87 ..... 178
НОРМАКОМ  ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
 ПІДПРИЄМСТВО ................................... 28 ..... 182
ОБОРСЬКА О.Ф. 
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ...............11 ..... 184
ОКСАМАТ-ДЕНТ ТЗОВ .............................. 35 ..... 186
ОКСОМАТ-АН ТЗОВ ................................... 19 ..... 188
ПАРК ДЕНТАЛ™ СЕРВІС  ......................... 29 ..... 194
ПРЕМ’ЄР ПЛЮС ТЗОВ .............................. 21 ..... 198
ПРОФІДЕНТ-ПЛЮС  .................................. 47 ..... 204
РАДІКС ІМПЛАНТС  ................................... 66 ..... 206
РЕГАРД ТЗОВ ............................................. 55 ..... 208
РІКОТА  ........................................................ 85 ..... 210
СВД ТРЕЙДІНГ ТЗОВ ................................. 63 ..... 216
СІ.ТІ.КАР. ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК 
 В УКРАЇНІ ZX-27 .................................... 43 ..... 224
СІМЕСТА ВААЛ
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ........... 94 ..... 226
СКАНЕР
 НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ........ 76 ..... 228
СТАМІЛ ТЗОВ ............................................. 49 ..... 232

ЧВИКОВА А.Т.
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ .............. 12 ..... 250
ЭЛД  ............................................................... 3 ..... 251

АНТИСЕПТИКИ ТА ДЕЗІНФЕКТАНТИ, 
МЕДПРЕПАРАТИ, СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ 

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРЕПАРАТИ, ВСЕ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 

BREDENT GMBH & CO.KG  ....................... 20 ....... 48
EDEL+WHITE®  ............................................ 88 ....... 54
ДЕЗОМАРК ФАБРИКА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ 
 ТА МИЙНИХ ЗАСОБІВ 
 (М.НОВОЯВОРІВСЬК, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.) . 70 ......110
ДЕНТАЛІТ ПЛЮС ТЗОВ ............................. 88 ..... 120
МЕДПРОМІНВЕСТ ТЗОВ ........................... 83 ..... 168
ОКСАМАТ-ДЕНТ ТЗОВ .............................. 35 ..... 186
САТВА ТЗОВ ............................................... 39 ..... 214
СІМЕСТА ВААЛ
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ........... 94 ..... 226
ЭЛД  ............................................................... 3 ..... 251

РЕНТГЕН ПРЕПАРАТИ, 
ВСЕ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГІЇ 

КАСКАД-ДЕНТ ТЗОВ ................................. 22 ..... 140
САТВА ТЗОВ ............................................... 39 ..... 214
ЭЛД  ............................................................... 3 ..... 251

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
EDEL+WHITE®  ............................................ 88 ....... 54
ГАЛЕС  ......................................................... 77 ..... 106
ДЕНТАЛІТ ПЛЮС ТЗОВ ............................. 88 ..... 120
КАСКАД-ДЕНТ ТЗОВ ................................. 22 ..... 140
КОМПАНІЯ БІОМЕД  .................................. 36 ..... 148
МЕДТЕХСЕРВІС  ........................................ 13 ..... 174

ПОСЛУГИ, НАВЧАННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, МЕДИЧ-
НА ПРАКТИКА ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ, АСОЦІАЦІЇ, 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ПРОТЕЗУВАННЯ  
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ 
 ЛЬВІВЩИНИ  .......................................110 ....... 94
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ  .112 ....... 96
КЛІНІКА ЗАБЛОЦЬКОГО  .......................... 45 ..... 144



256 257

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ЗА ТЕМАТИЧНИМИ РОЗДІЛАМИ

ПРОФІДЕНТ-ПЛЮС  .................................. 47 ..... 204
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
 МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО.............113 ..... 240

ІМПЛАНТОЛОГІЯ, ПРОТЕЗУВАННЯ: 
МАТЕРІАЛИ, КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ

AB-DENTAL УКРАЇНА  ................................ 58 ....... 46
JOTA AG  ..................................................... 20 ....... 64
ДЕНТАЛБІЗНЕС УКРАЇНА ТЗОВ ............... 15 ......118
ДЕНТЕК ТЗОВ ............................................. 59 ..... 126
КЕМЕД ПП ................................................... 56 ..... 142
МЕГАМЕД ТЗОВ ......................................... 69 ..... 166
ММ ПЛЮС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО . 91 ..... 176
РАДІКС ІМПЛАНТС  ................................... 66 ..... 206

СТОМАТОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ МЕБЛІ, 
ПЛАНУВАННЯ, ОСНАЩЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

KAVO DENTAL GMBH  ................................. 5 ....... 66
ПАНМЕД ТЗОВ ........................................... 61 ..... 192

МЕДИЧНИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ
ЖАСМІН МЕДИЧНИЙ ОДЯГ ...................... 60 ..... 130
МЕДТЕХНІКА СПД ФО ШЕНГОФЕР 
 НАТАЛІЯ ЄВСТАХІЇВНА ........................ 16 ..... 170
СІМЕСТА ВААЛ
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ........... 94 ..... 226

СТОМАТОЛОГІЧНА СУВЕНІРНА 
ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ

СЕРВІС-ЦЕНТР ТЗОВ ................................ 93 ..... 222

СПЕЦ. ЗМІ
ГАЛДЕНТ ВИДАВНИЦТВО ...................... 104 ..... 104
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 ЖУРНАЛ, ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛТД» .........115 ..... 230
СТОМАТОЛОГ ЖУРНАЛ .............................. 2 ..... 234
СТОМАТОЛОГ ІНФО  ............................... 109 ..... 238
СУЧАСНА ОРТОДОНТІЯ
 ВИДАННЯ .............................................116 ..... 242

BOOTH PAGE

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

DENTAL AND MEDICAL APPLIANCES 
3 І LTD.  ........................................................ 46 ....... 43
DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG  ............. 72 ....... 53
A DENT  ....................................................... 80 ....... 83
AVERON RPC  ............................................. 55 ....... 87
DENON DENTAL LTD.  .............................. 105 ......113
DENT LAND CO.  ........................................ 73 ......115
DENTAL DEPO LTD.  .................................. 81 ......117
DENTAS PRIVATE ENTERPRISE ............... 51 ..... 125
INSPE  .......................................................... 96 ..... 135
INTERDENT  .................................................. 8 ..... 137
CALIBRA
 DENTALLAB ........................................... 30 ..... 139
KASKAD-DENT LTD.  ................................. 22 ..... 141
BIOMED  ...................................................... 36 ..... 149
KRYZHANOVSKA N.V.
 PRIVATE ENTREPRENEUR .................. 10 ..... 151
MAGNUM-LAYT  ............................................ 1 ..... 161
MAYSTER-DENT  ........................................ 42 ..... 163
MARORESKU I.I.
 PRIVATE ENTREPRENEUR .................. 90 ..... 165
MEDTECHNIKA-DENT LTD.  ...................... 37 ..... 173
MEDTECHSERVICE  ................................... 13 ..... 175
MMLAB PLUS LTD.  .................................... 87 ..... 179
NEW DENTAL TECHNOLOGY
 PRIVATE ENTERPRISE ......................... 89 ..... 181
NORMACOM LTD. PRODUCTION & TRADE 
 ENTERPRISE ......................................... 28 ..... 183
OBORS’KA O.F.
 PRIVATE ENTREPRENEUR ...................11 ..... 185
OKSAMAT-DENT LTD.  ............................... 35 ..... 187
PANMED LTD.  ............................................ 61 ..... 193
PREMIER DENTAL LTD.  ............................ 20 ..... 201
PROGRET LTD.
 RESEARCH-AND-PRODUCTION 
 COMPANY .............................................. 40 ..... 203
SATVA LTD.  ................................................ 39 ..... 215
SERVICE-CENTRE LTD.  ............................ 93 ..... 223
STOMATOLOG-G  ....................................... 53 ..... 237
UKRMED DENTAL  ..................................... 64 ..... 245
USMISHKA PLUS
 PRIVATE ENTERPRISE ......................... 25 ..... 247



258 259

BOOTH PAGE

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

BOOTH PAGE

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

TSELLIT SMALL IMPLEMENTATION 
 RESEARCH-AND-PRODUCTION 
 ENTERPRISE ......................................... 50 ..... 249

DENTAL, MEDICAL AND EXPENSE MATERIALS, 
INSTRUMENTS

3M UKRAINE 3M ESPE DENTAL 
 PRODUCTS .............................................. 7 ....... 45
BREDENT GMBH & CO.KG  ....................... 20 ....... 49
COSTA  ........................................................ 14 ....... 51
EDEL+WHITE®  ............................................ 88 ....... 55
GEBR. BRASSELER GMBH & CO. KG  ... 107 ....... 57
HU-FRIEDY MFG CO INC 
 ZWEIGNIEDERLASSUNG 
 DEUTSCHLAND ..................................... 62 ....... 59
INSTITUT STRAUMANN AG  ...................... 41 ....... 61
IVOCLAR VIVADENT AG  ........................... 75 ....... 63
JOTA AG  ..................................................... 20 ....... 65
KAVO DENTAL GMBH  ................................. 5 ....... 67
KETTENBACH GMBH & CO.KG  ................. 6 ....... 69
NOUVAG AG
 DENTAL & MEDICAL EQUIPMENT ....... 20 ....... 71
PROCTER & GAMBLE  ................................. 9 ....... 73
TRACHEM SP. Z O.O.  .............................. 100 ....... 77
VITA ZAHNFABRIK H. 
 RAUTER GMBH & CO. KG  .................... 4 ....... 79
ZIRKONTEK  ................................................ 27 ....... 81
A DENT  ....................................................... 80 ....... 83
AVGUR DENTAL PRIVATE ENTERPRISE .. 74 ....... 85
AITAS PLUS LTD.  ....................................... 31 ....... 89
UKRAINIAN DENTAL ASSOCIATION  ......112 ....... 97
BEYOND UKRAINE LTD.  ........................... 32 ....... 99
BIODENT  .................................................... 34 ..... 101
VELYCHKO V.I. 
 PRIVATE ENTREPRENEUR .................. 24 ..... 103
GALES  ........................................................ 77 ..... 107
DENTALBUSINESS UKRAINE LTD.  .......... 15 ......119
DENTAS PRIVATE ENTERPRISE ............... 51 ..... 125
DENTSPLY LIMITED
 REPRESENTATIVE OFFICE .................. 84 ..... 129
IVODENT LTD.  ............................................ 52 ..... 133

INTERDENT  .................................................. 8 ..... 137
CALIBRA DENTALLAB ................................ 30 ..... 139
KEMED  ........................................................ 56 ..... 143
COLGATE-PALMOLIVE UKRAINE LLC  .... 79 ..... 147
KRYZHANOVSKA N.V.
 PRIVATE ENTREPRENEUR .................. 10 ..... 151
KRISTAR GROUP OF COMPANIES ........... 23 ..... 155
CROM DENTAL  SCIENTIFIC 
 AND PRODUCTIONAL ENTERPRISE ... 65 ..... 157
LIGEYA  ....................................................... 95 ..... 159
MAGNUM-LAYT  ............................................ 1 ..... 161
MAYSTER-DENT  ........................................ 42 ..... 163
MEDTECHNIKA  SCHENGOFER 
 NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, 
 BUSINESSWOMAN ............................... 16 ..... 171
MEDTECHSERVICE  ................................... 13 ..... 175
MM PLUS  .................................................... 91 ..... 177
MMLAB PLUS LTD.  .................................... 87 ..... 179
NORMACOM LTD. 
 PRODUCTION & TRADE 
 ENTERPRISE ......................................... 28 ..... 183
OBORS’KA O.F. 
 PRIVATE ENTREPRENEUR ...................11 ..... 185
OKSAMAT-DENT LTD.  ............................... 35 ..... 187
OKSOMAT-AN LTD.  ................................... 19 ..... 189
PARK DENTAL SERVICE  ........................... 29 ..... 195
PREMIER PLUS LTD.  ................................. 21 ..... 199
PROFIDENT-PLUS  ..................................... 47 ..... 205
RADIX IMPLANTS  ...................................... 66 ..... 207
REGARD LTD.  ............................................ 55 ..... 209
RIKOTA CO.  ................................................ 85 ......211
SVD TRADING LTD.  ................................... 63 ..... 217
SI.TI.KAR  
 OFFICIAL REPRESENTATIVE 
 OF ZX-27 IN UKRAINE .......................... 43 ..... 225
SIMESTA VAAL LTD. 
 SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
 ENTERPRISE,  ....................................... 94 ..... 227
SCANER LTD. 
 RESEARCH AND ENGINEERING 
 CENTER ................................................. 76 ..... 229
STAMIL COMPANY   ................................... 49 ..... 233



260 261

BOOTH PAGE

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

BOOTH PAGE

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

ANTISEPTICS, DISINFECTORS, 
MEDICAL  PREPARATIONS, 

STERILIZING EQUIPMENT AND PREPARATIONS, 
ORAL CAVITY CARE PRODUCTS 

BREDENT GMBH & CO.KG  ....................... 20 ....... 49
EDEL+WHITE®  ............................................ 88 ....... 55
DESOMARK 
 DISINFECTANTS AND CLEANERS 
 FACTORY (NOVOYAVORIVS’K). ........... 70 ......111
DENTALIT PLUS LTD.  ................................ 88 ..... 121
MEDPROMINVEST LTD.  ............................ 83 ..... 169
OKSAMAT-DENT LTD.  ............................... 35 ..... 187
SATVA LTD.  ................................................ 39 ..... 215
SIMESTA VAAL LTD. 
 SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
 ENTERPRISE,  ....................................... 94 ..... 227

X-RAY PREPARATIONS, EVERYTHING 
FOR ROENTGENOLOGICAL STUDY 

KASKAD-DENT LTD.  ................................. 22 ..... 141
SATVA LTD.  ................................................ 39 ..... 215

SERVICING 
EDEL+WHITE®  ............................................ 88 ....... 55
GALES  ........................................................ 77 ..... 107
DENTALIT PLUS LTD.  ................................ 88 ..... 121
KASKAD-DENT LTD.  ................................. 22 ..... 141
BIOMED  ...................................................... 36 ..... 149
MEDTECHSERVICE  ................................... 13 ..... 175

SERVICE, TRAINING, CONSULTATION, MEDICAL 
PRACTICE AND CONSULTATIONS, ASSOCIATIO-

NS, EMPLOYMENT, PROSTHESIS 
LVIV DENTAL ASSOCIATION  ...................110 ....... 95
UKRAINIAN DENTAL ASSOCIATION  ......112 ....... 97
ZABLOTSKYY CLINIC TM  ......................... 45 ..... 145
PROFIDENT-PLUS  ..................................... 47 ..... 205
DENTISTRY FACULTY
 OF DANYLO GALYTS’KYI LVIV 
 NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY ......113 ..... 241

IMPLANTOLOGY, PROSTHESIS: 
MATERIALS AND COMPLEX SYSTEMS 

AB-DENTAL UKRAINE   ............................  58 ....... 47
JOTA AG  ..................................................... 20 ....... 65
DENTALBUSINESS UKRAINE LTD.  .......... 15 ......119
DENTEK LTD.  ............................................. 59 ..... 127
KEMED  ........................................................ 56 ..... 143
MM PLUS  .................................................... 91 ..... 177
RADIX IMPLANTS  ...................................... 66 ..... 207

DENTAL FURNITURE, PLANNING, EQUIPPING
KAVO DENTAL GMBH  ................................. 5 ....... 67
PANMED LTD.  ............................................ 61 ..... 193

MEDICAL CLOTHES, FOOTWEAR 
JASMINE
 MEDICAL CLOTHING ............................ 60 ..... 131
MEDTECHNIKA  SCHENGOFER 
 NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, 
 BUSINESSWOMAN ............................... 16 ..... 171
SIMESTA VAAL LTD. 
 SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
 ENTERPRISE,  ....................................... 94 ..... 227

DENTAL SOUVENIRS 
AND ADVERTISING PRODUCTS 

SERVICE-CENTRE LTD.  ............................ 93 ..... 223

SPECIAL MASS MEDIA
GALDENT
 PUBLISHING HOUSE .......................... 104 ..... 105
STOMATOLOG
 MAGAZINE ............................................... 2 ..... 235
STOMATOLOG INFO  ................................ 109 ..... 239
SUCHASNA ORTHODONTIYA 
 (CONTEMPORARY ORTHODONTIA)
 THE QUARTERLY EDITION. ................116 ..... 243
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ПЕРЕЛІК РЕКЛАМОДАВЦІВ

БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ  ЖУРНАЛ
ВИМІР  ТИЖНЕВИК
ВІД І ДО  ГАЗЕТА
ГАЛ ДЕНТ  ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ЖУРНАЛ
Є  ГАЗЕТА
ІНФОРМАТОР ГАЗЕТА
КУР’ЄР ЕКСПО  ГАЗЕТА
МИР СТОМАТОЛОГИИ   ЖУРНАЛ
МІСТ МЕДІА  РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ  ЖУРНАЛ
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ   ЖУРНАЛ  
ОГО  ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
ПОСЕРЕД ТИЖНЯ  ГАЗЕТА
САЛОН +  ГАЗЕТА
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  ЖУРНАЛ
СТОМАТОЛОГ  ЖУРНАЛ
СТОМАТОЛОГ ИНФО  ЖУРНАЛ

                            VIІ міжнародної стоматологічної виставки
                 «Дентал-Україна»

 В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
- журнал «Magazyn Stomatologiczny» (м.Варшава, Польща)
- журнал «ДЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (м.Харків, 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)

 А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- газета «Вимір» (м.Дрогобич, Україна)
- газета «Від і до» (м.Чернівці, Україна)
- газета «Є» (м.Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» (м.Ужгород, Україна)
- газета «Інформатор» (м.Львів, Україна)
- газета «Кур’є Експо» (м.Львів, Україна)
-   газета «Львівські оголошення» (м.Львів, Україна)
-   газета «Меркурій» (м. Житомир  Україна)
- газета «Місто» (м.Тернопіль, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м.Львів, Україна)
- тижневик «Салон плюс» (м.Івано-Франківськ, Україна)

 РЕКЛАМА НА РАДІО:
- радіо «Love Radio»
- радіо «Еко»
- радіо «Мелодія»
- радіо «ХітФМ»

 ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5 -ий канал
- КІНО
- програма «Експо Міст»

 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 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

 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
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

 Дирекція VII міжнародної стоматологічної виставки 
«Дентал-УКРАЇНА-2009» висловлює щиру подяку за 
підтримку та допомогу в організації та проведенні 
виставки i програми супутніх заходів установам, 
організаціям, підприємствам:
 Головному управлінню охорони здоров’я
 Львівської обласної державної адміністрації
 Асоціації стоматологів України
 Асоціації стоматологів Львівщини
 Асоціації імплантологів України
 Стоматологічному факультету ЛНМУ
 ім. Д.Галицького
 Компанії «Saremco»
 Львівському обласному центру здоров’я
 ММ Плюс ПП
 ІНСПЕ Фірмі

 Колгейт-Палмолів-Україна ТОВ

 Проктер енд Гембл Трейдінг Україна ТОВ

 Клубу молодих стоматологів
 Львівському палацу Мистецтв
 АСК Компанії

 Світ друку ЗАТ

 Новий погляд РА

 Довгунник І. ПП

 Формат-Захід ТОВ

 Німфея-Декор Фірмі

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 1. Äîâ³äêîâ³ ñëóæáè ì.Ëüâîâà:
Äîâ³äêà ì³ñüêî¿ òåëåôîííî¿ ìåðåæ³  ................................... 109
Ñëóæáà òî÷íîãî ÷àñó .......................................................... 121
Äîâ³äêà ðóõó ë³òàê³â ..................................................229-81-12
Äîâ³äêà çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó........................................... 1505
Äîâ³äêà ì³æíàðîäíèõ çàë³çíè÷íèõ ñïîëó÷åíü .............35-25-79
Äîâ³äêà àâòîâîêçàëó  ..................................................63-25-31
Äîâ³äêà íàÿâíîñò³ ë³ê³â ..................................................... 1567 
Äîâ³äêà øâèäêî¿ äîïîìîãè .........................................52-75-62
Ì³ñüêäîâ³äêà ............................................................274-22-22

 2. Ñïåö³àëüí³ ñëóæáè:
×åðãîâèé ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ...........272-10-65
×åðãîâèé Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ïî Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ .........35-13-25
×åðãîâèé Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ............65-99-44
Çàõ³äíà Ðåã³îíàëüíà ìèòíèöÿ ...................................297-18-34
Àðåøò-ìàéäàí÷èê Îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² .......... 276-15-52
Àðåøò-ìàéäàí÷èê ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ................63-24-04
Â³ä³ëåííÿ ðîçøóêó âèêðàäåíîãî àâòîìîòîòðàíñïîðòó
 ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² .........................................34-03-53

 3. Çàìîâëåííÿ ïî òåëåôîíó:
Çàìîâëåííÿ àâòîáóñíèõ êâèòê³â ïî Óêðà¿í³ .................63-24-97
Çàìîâëåííÿ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â (Óêðà¿íà, ÑÍÄ)
  ............................................................... 39-00-51 (-52, -53)
Çàìîâëåííÿ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â
 (ì³æíàðîäí³ ñïîëó÷åííÿ) ......................................748-49-31
Çàìîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ àâòîáóñíèõ òà àâ³àêâèòê³â
 (ÒçÎÂ «ÃàëÅÊÑÏÎÒÓÐ») ...................... 276-59-88, 276-33-73 
Ïðèéîì, â³äïðàâêà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ôàêñó..........297-03-37
Ïðèéîì òåëåãðàì ïî òåëåôîíó ........................................ 1566
Çàìîâëåííÿ ì³æì³ñüêèõ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â .......172, 173
Çàìîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â ....178, 179
Äîâ³äêà ÓÒÅË ...................................................................8-198
Âèêëèê òàêñ³ ................................. 1504, 1559, 1583, 39-34-34, 
  ........................................... 39-35-35, 275-47-54, 221-65-65

 4. Êîíñóëüñòâà ó Ëüâîâ³:
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ .................276-19-04
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ ...................297-40-98
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Êàíàäè ................................... 297-17-72
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ..........294-82-20
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ...........298-96-50
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Êîðîë³âñòâà Í³äåðëàíä³â ........ 297-19-06
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
 Áðàç³ë³ÿ ................................................................ 297-11-77
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
 Í³ìå÷÷èíè .............................................................275-71-02
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà ...........276-05-47
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.........275-07-77
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ........... 295-39-67

 5. Ãîòåë³:
Ãðàíä-ãîòåëü .......................................... 272-91-70, 272-40-91
Äí³ñòåð, òóðèñòè÷íî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 297-43-17, 297-10-21
Æîðæ, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ ......................................272-29-25
Ãåòüìàí ......................................................64-84-67, 64-99-81
Ëüâ³â ...................................................... 279-22-72, 272-86-51
Ñóïóòíèê, òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ ...............64-58-22, 65-24-21
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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 20.10.2009 р.
Друк - офсет
Тираж 2000 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Компоновка і верстка каталогу — ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Друк — ЗАТ «Світ друку» 


