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Дирекція виставкИ:
ПрAТ «Гал-ЕКСПО»®
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ПРОГРАМА РОБОТИ

		

09 квітня 2019р.

10:00 – 18:00	Науково-практична конференція
			
«Планування, як комплексний підхід у лікуванні в ортопедичній
			
стоматології». «Dental Prosthetic Conference»
Організатори:

Місце проведення:

		

Зуботехнічна лабораторія С.Грибовського.
Компанія GC
конференц-зал №6 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17

09 квітня 2019р.

10:00 – 14:00	Науково-практична конференція
			
«Resto-education. Реставрація зубів – від елементарного до
			
найскладнішого»
Організатори:

Місце проведення:

Національна спілка стоматологів України
Асоціація студентів стоматологів
конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17

		

09 квітня 2019р.

10:00 – 14:00
			

Презентація
«TranspaDent – 3D система вирівнювання зубів елайнерами»
Організатор:
Лектор:
Місце проведення:

		

представник системи TranspaDent в Західно-Українському
регіоні 3D Dental
розробник системи TranspaDent і автор однойменного
методичного посібника Погарський Антон
конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17

09 квітня 2019р.

15:00 – 18:00	Тематичний курс
			
«Мотивація пародонтологічного пацієнта»
Організатор:
Лектор:
Місце проведення:



Компанія «Аітас»
Горбань Ярослава
конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17
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ПРОГРАМА РОБОТИ

		

10 квітня 2019р.

10:00 – 14:00
			
			

Семінар
«Стоматологічна практика: нове в законодавстві, документація,
перевірки, практикум»
Організатор:
Лектор:

Національна спілка стоматологів України
Кравець Тереза Миколаївна, юрист Національної спілки
стоматологів України та Центру стоматологічної
імплантації та протезування «ММ»
конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17

Місце проведення:

		

10 квітня 2019р.

10:00 – 18:00
			
			

Семінар
«Протоколи ортодонтичного лікування зубів елайнерами відповідно
до системи TranspaDent»
Організатор:

представник системи TranspaDent в Західно-Українському
регіоні 3D Dental
розробник системи TranspaDent і автор однойменного
методичного посібника Погарський Антон
конференц-зал №6 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17

Лектор:
Місце проведення:

		

10 квітня 2019р.

14:00 – 19:00
			
			
			
			

Семінар
«Нові матеріали від компанії GC: сімейство композитів світлової
полімеризації ESSENTIA, універсальний адгезив G-PREMIO BOND,
композитний цемент для адгезивної фіксації безметалевих
ортопедичних конструкцій G-CEM LINKFORCE»
Організатор:
Лектор:

компанія GС
лікар-консультант компанії GС, Володимир Ричков,
м. Трускавець
конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника, 17

Місце проведення:

		

10 квітня 2019р.

10:00 – 14.00
			
			

Майстер-клас
«Пряма реставрація фронтальної рупи зубів з використанням
силіконового шаблону. Метод стратифікації»



Організатори:
Національна спілка стоматологів України
		
Асоціація студентів стоматологів
Місце проведення:
конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника 17
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ПРОГРАМА РОБОТИ

		

10 квітня 2019р.

10:00 – 18:00	Тренінг
			
«Переговори з пацієнтом»
Організатор:
Лектор:

Місце проведення:

Тренінг-Центр «Лідер»
Сергій Єфремов, професійний бізнес-тренер для лікарів.
Експерт в області навчання ефективним переговорам і
продажу медичних послуг
конференц-зал №4 (ІІ поверх), Львівський палац мистецтв
вул. Коперника, 17

		

11 квітня 2019р.

10:00 – 12:00
			

Юридичні консультації: відкриття та діяльність стоматкабінетів
та стоматклінік
Організатор:
Консультант:

Місце проведення:



Національна спілка стоматологів України
Кравець Тереза Миколаївна, юрист Національної спілки
стоматологів України та Центру стоматологічної
імплантації та протезування «ММ»
конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв,
вул. Коперника 17
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
№стендA №сторінки

3D DENTAL
Зуботехнічна лабораторія фрезерний центр................................... 4....... 12
DENT LUX Одеса................................................................................................... 21....... 14
Dental Group в Україні.................................................................................... 34....... 16
Dentallux.............................................................................................................. 48....... 18
DENTER..................................................................................................................... 27....... 19
DENTEX....................................................................................................................... 6....... 20
ITMED
міжнародний Медичний портал....................................................................... 22
KERR
Швейцарія Представництво в Україні................................................... 9....... 24
KERR ENDODONTICS
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ........................................................................... 9....... 26
KING WEST MEDICAL (КІНГ ВЕСТ МЕДІКЕЛ)................................................... 40....... 28
Smile Energy
Зуботехнічна лабораторія та фрезерний центр............................. 1....... 29
System Medicals................................................................................................ 43....... 30
А ДЕНТ
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КОМПАНІЯ «АРКОНА»................. 42....... 31
АІТАС ПЛЮС Тов.................................................................................................... 25....... 33
ВЕРШИНА-Дент..................................................................................................... 16....... 35
ВІОЛА МЕДТЕХНІКА ТоВ...................................................................................... 24....... 37
ВКФ МЕДТЕХНІКА Тов.......................................................................................... 38....... 39
ГАЛДЕНТ
ВИДАВНИЦТВО................................................................................................... 46....... 41
Д-ОПТІК ТОВ............................................................................................................. 20....... 43
ДЕНТ АРТ
ВИДАВНИЦТВО. Приватне підприємство........................................................ 45
ДЕНТАКЛУБ.........................................................................................................................47
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
№стендA №сторінки

ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРІЖЖЯ Тов........................................................................ 30....... 49
ДЕНТАЛ ДЕПО Тернопіль Тов......................................................................... 47....... 51
ДЕНТСТАЛ Н Тов.................................................................................................... 26....... 53
ДіДент ТМ................................................................................................................ 49....... 55
ЕКСПЕРТ
Видавничий Будинок, ТОВ.................................................................................... 57
ЗДОРОВ-ІНФО
Медичний Портал України.................................................................................... 59
ІВОДЕНТ тов........................................................................................................... 19....... 61
ІЛТАМЕД
КОМПАНІЯ, ТЗОВ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ФІРМИ
THIENEL DENTAL (НІМЕЧЧИНА)......................................................................... 35....... 63
ІТЕРУМ ДЕНТАЛ ІМПЛАНТС................................................................................... 5....... 64
КАВО ГЕРМАНІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ........................................................................... 9....... 66
КВАДРО-М
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО............................................................................ 41....... 68
КОМДЕНТ
Тов (Колишня Фірма «Сервіс-Центр» ТОВ)........................................... 23....... 69
КОМПАСС УКРАЇНА Пат................................................................................................... 71
КРІСТАР
Група компаній................................................................................................ 2....... 73
МЕДМАРКЕТ захід ТОВ........................................................................................ 28....... 75
МЕДТЕХНІКА
СПД ФО ШЕНГОФЕР НАТАЛІЯ ЄВСТАХІЇВНА............................................... 14....... 76
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ......................................... 29....... 78
ОДІССЕЙ-ДЕНТ Тов............................................................................................... 15....... 79
ОКСОМАТ-АН Тов.................................................................................................... 3....... 80
ОПТІМА...................................................................................................................... 44....... 82
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
№стендA №сторінки

ПЕНТРОН
США ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ................................................................. 9....... 84
ПРОМЕД Сп.............................................................................................................. 13....... 86
САГАДЕНТ ТОВ......................................................................................................... 8....... 88
САТВА-СЕРВІС БУДНІК С.П., ПП.......................................................................... 22....... 90
СВД ТРЕЙДІНГ Тов.................................................................................................11....... 91
СЕНСТРЕЙД ТОВ.................................................................................................... 12....... 93
СПД САРАЄВ М.В.................................................................................................... 45....... 95
СПОФА ДЕНТАЛ А.С.
Чеська Республіка. Представництво в Україні................................. 9....... 96
СТАМІЛ Тов.............................................................................................................. 10....... 98
СТОМАТОЛОГ ІНФО........................................................................................................100
СТОМАТОЛОГ-Ж
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА........................................................ 18..... 102
СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ – Zooble.com.ua
Журнал........................................................................................................................104
У-ІМПЛ ТОВ................................................................................................................. 7..... 106
Український медичний портал........................................................................... 108
ФОТОН ТОВ НВП..................................................................................................... 39..... 110
ЯСМІН ПП.................................................................................................................. 50..... 111
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publishing........................................................................................................ 46....... 42
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

3D DENTAL
Зуботехнічна лабораторія
фрезерний центр

4

вул.Незалежності 146,
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.:
38 068 6352305
e-mail: 3ddental.if@gmail.com
www.facebook.com/3d.dental.if/

14 років на українському ринку.
Співпраця з стоматологічними клініками та зуботехнічними лабораторіями з різних
регіонів України та за її межами.
В нашій лабораторії ми використовуємо найновіші тенденції виготовлення зуботехнічних
конструкцій, впроваджуємо цифрові технології, удосконалюємо менеджмент.
3D Dental є дилером по західному регіону України
					

- 3D система вирівнювання зубів

					

- Система управління стоматологічним бізнесом

12
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exhibitors

3D DENTAL

4

146, Nezalezhnosti St.,
76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone:
38 068 6352305
e-mail: 3ddental.if@gmail.com
www.facebook.com/3d.dental.if/

14 years in the Ukrainian market.
Cooperation with dental clinics and dental laboratories from different regions of Ukraine
and abroad.
In our laboratory, we use the latest trends in the manufacture of dental structures, implement
digital technologies, and improve management.
3D Dental is a dealer in the western region of Ukraine
					
- 3D teeth alignment system
					

13

- Dental business management system
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

DENT LUX Одеса

21

вул. Марсельська, 27,
м. Одеса, 65086, Україна
Тел.:
38 097 6505556,
38 096 2898890,
38 095 3266717
e-mail: dent.lux@i.ua
DentLux.com.ua

Оптовий і роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірмвиробників: SOCO, Маni, NSK, Dentsply, Kerr, BoraMed. Алмазні бори, файли і Ріммер.
Турбіни і мікромоторні наконечники. Різноманітна продукція для стоматологів – від
витратних матеріалів до кабінетного обладнання.

14
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exhibitors

DENT LUX Odessa

21

27, Marselska Str.,
65086, Odessa, Ukraine
Phone:
38 097 6505556,
38 096 2898890,
38 095 3266717
e-mail: dent.lux@i.ua
DentLux.com.ua

Wholesale and retail of products from our dental partner, producer firms: SOCO, Mani, NSK,
Dentsply, Kerr, BoraMed. Diamond boron, dossier and Rimmer.
Steam and micromotor tips. A variety of products for dentists - from consumables to office
equipment.

15
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

Dental Group в Україні

34

вул. Одеська, 78 А,
м. Первомайськ, 55202, Україна
Тел.:
38 066 4424250
e-mail: dental-group@ukr.net
www.dental-group.com.ua

Компанія Dental Group займається реалізацією матеріалів, інструментів та обладнання. А
також особливістю компанії є виготовлення дизайнерських картин маслом ручної роботи, які
уже понад 4-х років є прикрасою стоматологічних клінік та кабінетів України та інших країн
світу. За рахунок постійного оновлення асортименту наші стоматологи мають можливість
користуватися новітніми технологіями, що дозволяють тримати руку на пульсі.
Головна мета нашої компанії виготовлення якісного медичного інструменту вітчизняного
виробництва.
Ми працюємо на якість, швидкість та ефективність!!!

16
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exhibitors

Dental Group in Ukraine

34

78 A, Odesska Str.,
55202, Pervomajisk, Ukraine
Phone:
38 066 4424250
e-mail: dental-group@ukr.net
www.dental-group.com.ua

The Dental Group company is dealing with the selling of matherials, instruments and
equipment. Also one of the peculiarities of the company is production of hand-made fashion oil
paintings, which over the last 4 years have become an ornament of dental clinics and cabinets
of Ukraine and other countries. Due to the regular renewal of assortment our dental specialists
have an opportunity to use up to date technologies that help them to feel the pulse.
The main aim of our company is to produce qualitative medical instrument of national
manufacturing.
We work for quality, quickness and effectiveness !
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Dentallux

48

вул.Лісна 50а.,
м. Львів, Україна
e-mail: dental_lux@ukr.net

Компанія Dentallux м.Львів пропонує Вашій увазі Стоматологічне обладнання нове та
вживане провідних виробників Європи. Ми пропонуємо стоматологічні установки OMS,
CHIRANA,KAVO,SIRONA, A-DEC, ANTHOS, CASTELINI, дентальні Компресори NARDI
COMPRESSORI Італія, ренгенобладнання, автоклави FARO, MELAG. Вам потрібно
реставрувати Вашу установку чи перетягнути якісно крісло лікаря чи пацієнта тоді Вам
до нас! Гарантія,сервіс, великий асортимент та подальше обслуговування придбаного у
нас стоматологічного обладнання!
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DENTER

27

вул. Степана Бандери 33, офіс 409,
м. Тернопіль, , Україна
Тел.:
38 063 1770730,
38 098 3432303,
38 066 7858200
e-mail: denter.ua@gmail.com

Молода компанія з агресивним маркетингом, індувіальним підходом та ефективним
менеджментом задовільнить Ваш попит, ознайомить з новинками стоматологічного
ринку!!!
Стоматологічні матеріали, обладнання, інструменти та багато іншого від провідних
світових виробників.
Екслюзивій представник німецької компанії Heydent GmbH: виробника реставраційних
стоматологічних матеріалів та відбілюючих систем за новітніми темногогіями, що
продукуються в Німеччині! Екслюзивний представник компанії TOPDENTAL (Велика
Британія) групи товарів VIROFEX. Екслюзивний передставник компанії MEDI STOCK
(Франція) провідний виробник розхідних одноразових матеріалів для стоматології та
хірургії. А також W&H, Euronda, Coltene/Whaleden, Hygenic, Satelec Sas Acteon Group
Division, Tuttnauer Company Ltd.!
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DENTEX

6

вул. Ніжинська, 58,
м. Одеса, 65023, Україна
Тел.:
38 098 4976188,
38 067 5581557
e-mail: ut2fa@te.net.ua
www.dentex.in.ua

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції. Медичний одяг від українських
виробників (SPICARD, JASMIN). Акрилові, композитні і керамічні зуби від провідних
турецьких виробників (ERAY, BETA, TOROS). Ремонт стоматологічних наконечників
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dentex

6

58, Nezhinskaya St.,
65023, Odesa, Ukraine
Phone:
38 098 4976188,
38 067 5581557
e-mail: ut2fa@te.net.ua
www.dentex.in.ua

Wholesale and retail sale of dental products. Medical apparel from the Ukrainian producers
(SPICARD, JASMIN). Acrylic, composite and ceramic teeth from the leading Turkish producers
(ERAY, BETA, TOROS). Repair of dental handpieces.
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ITMED
міжнародний Медичний
портал

вул. Василя Чумака, 5, оф. 2 ,
м. Київ, 03065, Україна
Тел.:
38 044 2999599;
38 050 4772202;
38 096 6550403;
e-mail: portal@itmed.org
www.itmed.org
Міжнародний медичний портал ITMED, перший вільний конструктор сайтів для
медицини, призначений для комунікації без посередників і отримання нових клієнтів.
Зручний інтерфейс з максимальною персоналізацією необхідної інформації. Особистий
кабінет. Персональна сторінка на порталі. Лендінг з доменним ім’ям. Cтворіть сайт лікаря
або медичної установи безкоштовно.
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ITMED
International Medical portal

of 2, 5, Vasilya Chumaka Str.,
03065, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2999599;
38 050 4772202;
38 096 6550403;
e-mail: portal@itmed.org
www.itmed.org
The ITMED International Medical portal, the first free site designer for medicine, is designed
to communicate without intermediaries and to receive new clients. User-friendly interface with
maximum personalization of necessary information. Personal office. Personal page on the portal.
Landing with a domain name. Create a doctor or health facility site for free
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KERR
Швейцарія
Представництво в Україні

9

бульв. Л. Українки, 26,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.:
38 044 2864912,
Факс:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Компанія має повний спектр стоматологічних матеріалів для протезування та
терапевтичної стоматології: відбиткові матеріали, цементі для фіксації, матеріали для
тимчасових коронок та мостів, нові реставраційні матеріали Verise Flow, Herculite XRV
Ultra; лампи для світлополімеризації Demi; інструменти для реставрацій: Comporoller,
Compothixo та ін..; полірувальні засоби: бори, диски, щіточки; позиціонуючи засоби для
рентгенографічної плівки та датчиків.
Офіційні дилери компанії «KERR» в Україні:
«Укр-Медмаркет»
тел.:
38 044 2387225 (або 26)
«Юнідепот»
тел.:
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KERR
Switzerland
Representation in Ukraine

9

26, L. Ukrayinky Blvd.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2864912,
Fax:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials
Vertise Flow, Herculite XRV Ultra; curing lights Demi; instruments: Comporoller, Compothixo,
OptiDam, SoftClamp, FixaFloss, OptiDisc, Cleanic, Optishine, Occlubrush etc.
Official dealers of «KERR» in Ukraine:
«UKR-MEDMARKET»
Phone:
38 044 2387225 (or 26)
«UNIDEPOT»
Phone:
38 050 3381500
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KERR ENDODONTICS
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

9

б-р. Л.Українки, 26,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.:
38 044 2864912,
Факс:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Компанія-виробник матеріалів та устаткування для ендодонтії: системи для проходження
і обтурації кореневих каналів, апексокатори, ендомотори, файли, гутаперчеві та бумажні
штифти, інші матеріали та устаткування для проведення ендодонтичного лікування.
Офіційні дилери компанії «KERR ENDODONTICS» в Україні:
«Юнідепот»
тел.:
38 050 3381500
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KERR ENDODONTICS

9

26, L.Ukrayinky Boul.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2864912,
Fax:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Manufacturer of materials and equipment for endodontic procedures: systems for root canal
preparation and obturation, apex locators, endo motors, files, guttapercha and paper points,
other materials and equipment.
Official dealers of « KERR ENDODONTICS» in Ukraine:
«UNIDEPOT»
Phone:
38 050 3381500
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KING WEST MEDICAL (КІНГ ВЕСТ МЕДІКЕЛ)

40

пр. Чорновола, 103,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.:
38 032 2317748,
38 067 4636995
e-mail: office@kwmed.com.ua
www.kwmed.com.ua

Компанія KING WEST MEDICAL працює на ринку продажу стоматологічних товарів з
2012 року. Основною метою компанії є забезпечення лікарів-стоматологів усіма необхідними
матеріалами для роботи та спростити для клієнтів процес замовлення матеріалів завдяки
досконалому сервісу KWM, широкому асортименту якісної продукції та професійному
підході в роботі торгової команди та персоналу компанії. У портфелі KWM продукція
таких брендів: WP Dental (Німеччина), Ortho Classic (Америка), Dochem (Китай), Batist
(Чехія), Selefa (Фінляндія), Evercare (Фінляндія), Saint-Gobain Formula GmbH ( Німеччина)
та інші.
Ще однією сферою діяльності KWM є ексклюзивне якісне навчання в галузі медицини.
Для цього працює НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР King West Medical. Тут відбуваються лекції,
семінари та майстер-класи для лікарів-стоматологів, інтернів та студентів у галузях
пародонтології, ендодонтії, ортопедії, імплантології, дитячої стоматології, гігієни порожнини
рота, правових аспектах роботи стоматологів. Завдяки високому професійному рейтингу
лекторів, з якими працює KWM, лікарі отримують унікальні знання у своїх напрямках.
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Smile Energy
Зуботехнічна лабораторія
та фрезерний центр

1

вул. Голубця, 110,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.:
38 0683556550, 38 0633556550, 38 0676116667
e-mail: smile.energy7@gmail.com;
cadcam.energy@gmail.com
www.facebook.com/dentallabnumber1
Навчальний центр для зубних техніків та стоматологів
«Smile Energy Academy»
Україна, м.Львів, в.Пасічна,43
тел.:
38 098 3556550
e-mail: smile.energy71@gmail.com

Smile-Energy - це найбільша цифрова стоматологічна компанія у Західній Україні.
Компанія заснована львівянином, Сергієм Грибовським, у 2008р. На сьогодні компанія
складається з 2 зуботехнічних лабораторій, фрезерного центру CAD-CAM Energy і
навчального центру Smile Energy Academy.
В компанії працює більше 30 чоловік і компанія постійно розширює штат спеціалістів,
у звязку з швидким ростом та розширенням.
Компанія надає технічну підтримку стоматологам та клінікам при естетичнофункціональному протезуванні пацієнтів у різних регіонах України та закордоном.
Співпрацює з такими країнами як: Польща, Чехія, Литва, Італія. Наші клієнти це відомі
клініки України та Європи: Symbiotyca, Perfect Dent Мирослави Дрогомирецької (Львів та
Київ), Rikota (Львів) , Парк Дентал (Львів), Топ Дент (Львів), А2 (Дніпро), Бюті Дент (Одеса),
PaPaDent ( Вільнюс).
Являється сертифікованою лабораторією «Straumann Lab Academy» та «GC Initial».
У 2017 та 2018 році компанія увійшла в трійку кращих зуботехнічних лабораторій України
в номінаціі “ Естетичні роботи» .
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System Medicals

43

пер. Отакара Яроша 16,
м. Харків, Україна
Тел.:
38 097 4140418,
38 063 5999334
e-mail: info@smed.com.ua
www.smed.com.ua

Продаж та сервісне обслуговування стоматологічного обладнання (портативні рентгени,
радіовізіографи, п’єзотоми, налобні ліхтарі та ін. www.smed.com.ua

30

Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

А ДЕНТ
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
В УКРАЇНІ КОМПАНІЯ «АРКОНА»

42

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

«АРКОНА» це польська фармацевтична фірма, що швидко розвивається та
спеціалізується на виробництві стоматологічних матеріалів.
Починаючи з 2003 року, ми є єдиним у Польщі виробником, що виготовляє композитні
матеріали для лікування і реконструкції зубів. Наші вироби є результатом співпраці високо
кваліфікованих лікарів-стоматологів з видатними польськими хіміками.
Маємо власне виробниче підприємство з дослідницькою лабораторією в Насутові поблизу
Любліна, свою дистрибуційну мережу, а також два постійних торгових представництва на
території Європейського Союзу, та представництво в Україні.
Пропонуємо за доступними цінами препарати найвищої світової якості.
Нашими композитами користуються лікарі-стоматологи у багатьох країнах світу.
При виготовленні використовуємо найновіші досягнення світової науки, створюючи
при цьому оригінальні технологічні рішення. Ми є авторами багатьох фармацевтичних
патентів.
Допомагаємо студентам медикам, молодим лікарям та вченим, створюючи нагороди,
стипендії, збираємо матеріали для досліджень та наукових робіт.
Приймаємо участь у багатьох благодійних акціях, та є спонсорами важливих культурних
подій.
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A DENT
OFFICIAL REPRESENTATIVE COMPANY OF ARCONA IN
UKRAINE

42

120, Antonovycha St.,
79057, Lviv, Ukraine
Phone:
+380 32 2352960,
+380 67 3700517
www.a-dent.com.ua

We are the pharmaceutical devices manufacturer since 1995.
We produce wide range of dental restorative materials, especially light cure composites and
general pharmaceutics.
Surveillance over production processes are perfomed by Swiss and British Quality
Instituties.
All our products are protected by the patent regulations on the territory of European
Union.
Raw materials used by us come from specially supervised suppliers from USA, Germany
and UK.
We are composed of three departments based in Great Britain, Poland and Romania.
Our company sell to most EU countries, some European out of EU, USA and India.
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АІТАС ПЛЮС
Тов

25

вул. Дубенська, БОС 217,
м. Рівне, 33001, Україна
Тел.:
38 0362 630071,
38 067 3608228,
38 050 4354290
Тел./Факс:
38 0362 620516, 631935
e-mail: aitas@utel.net.ua,
aitasplus1@gmail.com,
aitaslm.iryna@gmail.com
www.aitas.com.ua
Представництво у м. Київ
Україна, Київ
Тел.
38 095 4008716
e-mail: aitas.kiev@gmail.com

«АІТАС ПЛЮС» пропонує: повне забезпечення витратними стоматологічними і зуботехнічними
матеріалами, інструментами та обладнанням від світових лідерів; стоматологічні установки
провідних виробників; меблі медичні, зуботехнічні, лабораторні та спеціалізовані; дезінфекційні та
антисептичні засоби відомих виробників; профілактичну продукцію для самостійного і професійного
застосування; сувенірну продукцію для інтер’єру Вашого робочого місця; комплексне і професійне
сервісно-інженерне обслуговування з гарантійним і післягарантійним обслуговуванням; термінова
кур’єрська доставка; можливість замовлення он-лайн; організацію і проведення спеціалізованих
семінарів та майстер-класів; співробітництво і партнерство торговим фірмам, регіональним
представникам та приватним особам.
«АІТАС ПЛЮС» – ексклюзивний представник на території України: високоякісного діамантового,
твердосплавного, полірувального та керамічного обертового інструментарію «DIA-TESSIN» фірми
Vanetti SA (Швейцарія); ергономічного ручного інструментарію “LM-INSTRUMENTS” (Фінляндія)
для всіх направлень професійної діяльності лікаря-стоматолога; нано-гібридного композитного
матеріалу для естетичних реставрацій «NSPIRO» від фірми «Edelweiss DR» (Швейцарія); матричної
системи нового покоління «GARRISON» (США); асортимент високошвидкісних наконечників фірми
«COXO Special» (Китай) для всіх клінічних випадків; комп’ютерної системи діагностики пародонта
«FLORIDA PROBE» (США). Встановлення, навчання персоналу, постійна інформаційна підтримка;
прилад для проведення фотоактивуючої дезінфекції та якісного пародонтологічного лікування
«FOTOSAN» (Данія).
«АІТАС ПЛЮС» – офіційний представник дезінфекційних, антисептичних та миючих
засобів «DR.GAYDA» (Україна) для: медичних закладів (лікарні, поліклініки, стоматологічні
кабінети); дитячих, навчально-виховних і учбових закладів; комунальних об’єктів (перукарень,
косметичних салонів, лазень, саун, гуртожитків, готелів); об’єктів громадського транспорту; місць
загального користування; закладів громадського харчування і торгівлі, підприємств харчової
промисловості; знезараження води: водопровідної, колодязної, річкової, в басейнах, резервуарах,
трубопроводах.
«Аітас Плюс» – професійність, надійність, стабільність.
Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv
33

exhibitors

AITAS PLUS
LTD.

25

217 BOS, Dubens’ka Str.,
33001, Rivne, Ukraine
Phone:
38 0362 630071,
38 067 3608228,
38 050 4354290
Phone/Fax:
38 0362 620516, 631935
e-mail: aitas@utel.net.ua,
aitasplus1@gmail.com,
aitaslm.iryna@gmail.com
www.aitas.com.ua
Office in Kyiv
Kyiv, Ukraine
Phone:
38 095 4008716
e-mail: aitas.kiev@gmail.com

« AITAS PLUS» offers:
- a full range of consumable dental materials, instruments and equipment from world’s leading
brands
- disinfecting and antiseptic agents from well-known manufacturers
- medical and specialized furniture
- souvenir and interior products for your workplace
- prophylactic and hygienic agents for mouth cavity
- professional and well-developed customer service support department
- organization of specialized seminars and workshops
- cooperation and partnership to regional trade companies and dealers
« AITAS PLUS» – an exclusive representative on the Ukrainian territory: high-quality diamond,
carbide, polishing and ceramic rotary instruments «DIA-TESSIN», Vanetti SA (Switzerland); ergonomic
hand instruments «LM-INSTRUMENTS» (Finland) for all professional needs of a modern dentist; nanohybrid composite material for aesthetic restorations «INSPIRO» from the company «Edelweiss DR»
(Switzerland); new generation matrix systems «GARRISON» (USA); a range of high-speed dental
handpieces «COXO Special» (China) for all clinical needs; computer-based periodontal diagnostic
system «FLORIDA PROBE» (USA). Installation, personnel training, after sale support; photo-activated
disinfection device «FOTOSAN» (Denmark).
«AITAS PLUS» – an official representative of detergents, disinfecting and antiseptic agents produced
by «DR.GAYDA» (Ukraine) for: medical institutions (hospitals, dental clinics); educational institutions of
all levels; public and private enterprises (hairdresser’s, beauty saloons, bathhouses, saunas, dormitories,
hotels); public transport objects; public places and objects; public catering and trade objects; water
disinfection: tap and well water, river water, water in pools and pipelines.
«Aitas Plus» – professionalism, reliability, stability.
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ВЕРШИНА-Дент

16

вул. Волоська, 31 А,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.:
38 044 4676908 (05, 06, 09)
Факс:
38 044 4676907
e-mail: vershina.dent@gmail.com
www.vershina-dent.prom.ua
www.vershina.dent.com.ua

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірмвиробників: VOCO, Produits Dentaires, Perl Dent, HARALD NORDIN, ESE-Internahional, World
Work. Алмазні та твердосплавні бори, диски та фрези фірми NTI (Німеччина). Система
імплантатів T.B.R.(Франція). Різноманітна продукція для стоматологів – від інструменту
до комплектації кабінету від фірм – виробників 3M, Dentsply-Maillеfer, Spofa, Bausch,
Владмива, КМІЗ та інших.
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VERSHiNA-DENT

16

31 A, Volos’ka St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 4676908 (05, 06, 09)
Fax:
38 044 4676907
e-mail: vershina.dent@gmail.com
www.vershina-dent.prom.ua
www.vershina.dent.com.ua

Whole and retail sale of dental products directly from our partners: VOCO, KerrHAWE,
Produits Dentaires, Perl Dent, HARALD NORDIN, ESE-Internahional, World Work. Diamond
and carbide tungsten burs, discs and cutters from NTI-Kahla (Germany). Implant system
TBR (France). Complete line of different dental products from 3M, Dentsply-Maillеfer, Spofa,
Bausch,Vladmiva, KMIZ.
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ВІОЛА МЕДТЕХНІКА
ТоВ

24

вул. Героїв Чорнобильців, 15,
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.:
(0532) 569835,
(050) 7690605
www.viola.net.ua,
www.viola.prom.ua – інтернет депо

Віола Медтехніка позиціонує себе на ринку України як виробник і як імпортер медичної
техніки провідних світових виробників за виключними домовленостями.
- з компанією Philips по джерелам світла та світлотехнічної продукції, використованої
як для виробництва, так і для продажу;
- з компанією Medicop по системам газозабезпечення клінік;
- з компанією PAX по операційним столам та світильникам;
- з компанією Dentsply по стоматологічним матеріалам і інструментам;
- а також Foshion, Saeshin, Micro NX, Ambulance, Shenruo, Neobiotech, Edenta, Alltion,
Veksan, Lightech, Лисма, Better4, Chrisal, InterSystems, Woodpecker.
Наш відділ дентальних імплантатів надасть найкращі умови для співпраці та забезпечить
вас всім необхідним обладнанням та витратними матеріалами: фізіодиспенсер,
п`єзохірургічні прилади, кутові накінечники, шовний матеріал, хірургічні бори, одяг,
остеопластичний матеріал, дентальні імплантати, хірургічні інструменти.
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VIOLA MEDTECHNIKA JSC

24

15, Herojv Chornobyltsiv St.,
36039, Poltava, Ukraine
Phone:
+380 532 569835,
+380 50 7690605
www.viola.net.ua,
www.viola.prom.ua – internet shop

Viola Medtehnika has positioned itself in the market of Ukraine, as the manufacturer and the
importer of medical equipment of leading world manufacturers of exclusive arrangements
- with Philips, light sources and lighting products used for production and for sales;
- with the company Medicop, gas supply systems for hospitals;
- with the company PAX, operating tables and lamps;
- with the company Dentsply, dental materials and instruments;
- as well as Foshion, Saeshin, Micro NX, Ambulance, Shenruo, Neobiotech, Edenta, Alltion,
Veksan, Lightech, Lisma, Better4, Chrisal, InterSystems, Woodpecker.
Our dental implantology department can provide the best service and supply you all necessary
equipments and expendables: implant engine, angled tips, suture, surgical drills, clothing, bone
materials, dental implants, surgical instruments.
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ВКФ МЕДТЕХНІКА
Тов

38

вул. Культури, 14,
м. Харків, 61058, Україна
Тел.:
38 057 7140156, 7140157
Факс:
38 057 7140131
e-mail: info@med-technika.com
www.med-technika.com
Філії:
вул. Гайдара,27,оф.3
01033, м. Київ, Україна
Тел./факс:
38 044 3920304, 3920306
e-mail: meddent.kiev@gmail.com,
www.med-technika.com
Донецька обл,
Тел.:
38 050 4718575
e-mail: zdanovich73@mail.ru
www.medmarket.dn.ua

ТОВ «ВКФ Медтехніка» з 1995р. постачає медичне обладнання на ринок України. За
роки діяльності створена мережа представництв в 23 містах України.
ТОВ «ВКФ Медтехніка» виробляє під своєю торговою маркою GRANUM стоматологічні
установки, наконечники, безмасляні компресори, автоклави та рентгенаппарати на
виробничих потужностях в КНР.
ТОВ «ВКФ Медтехніка» є постачальником хірургічного діодного лазера LiteMedics,
безмасляних компресорів фірми Werther (Італія); радіовізіографів Dr.Suni (США), алмазних
борів Romidan, демонстраційних моделей зубів Nissin (Японія).
ТОВ «ВКФ Медтехніка» є офіційним постачальником портативного рентгену Rextar X
(Posdion, Корея), зуботехнічних мікромоторів Escort (SаеYang, Корея).
Реалізує продукцію наступних виробників: ASA Dental (хірургічний інструментарій,
Італія), Woodpecker (ультразвукові п’єзоелектричні скейлери, фотополімерні лампи, Китай),
Mani (алмазні бори, ендодонтичні інструменти, Японія)
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VKF MEDTECHNIKA
Ltd

38

14, Kultury St.,
61058, Kharkiv, Ukraine
Phone:
38 057 7140156, 7140157
Fax:
38 057 7140131
e-mail: info@med-technika.com
www.med-technika.com
Branches:
27, Gaydara Str.,office 3,
Kiev, 01033, Ukraine
Phone/ Fax:
38 044 3920304, 3920306
e-mail: meddent.kiev@gmail.com,
www.metechnika.com
Donetsk region
Тел.:
38 050 4718575
e-mail: zdanovich73@mail.ru
www.medmarket.dn.ua

Since 1995 VKF Medtechnika, Ltd. has been supplying medical equipment to the Ukrainian
market. Over the years, its network of representative offices has been set up in 23 Ukrainian
cities.
Under its trademark GRANUM, VKF Medtechnika, Ltd. manufactures dental units, hand
pieces and oil-free compressors, autoclaves and X-ray apparatus made at the production
facilities in China.
LLC «VKF Medtekhnika» is a supplier of surgical diode laser LiteMedics, oil-free compressors
of the company Werther (Italy); RadioUsiographers Dr.Suni (USA), Romidan Diamond Bars,
Nissin Demonstration Models (Japan).VKF Medtekhnika Ltd. is the official provider of portable
dental X-ray units Rextar X (Posdion, Korea) and dental motor handpieces Escort (SayYang,
Korea).
It realizes the products of the following manufacturers: ASA Dental (surgical instrumentation,
Italy), Woodpecker (ultrasonic electric Piezo scaler, photopolymer lamps, China), Mani
(diamond dental drills, endodontic tools, Japan), KMIZ», Russia (rotary instruments, high speed
handpieces), and many others.
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ГАЛДЕНТ
ВИДАВНИЦТВО

46

вул. Таджицька, 5,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.:
38 098 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua

Видання та розміщення реклами в журналах: «Новини стоматології», «Імплантологія
Пародонтологія Остеологія», «Світ ортодонтії», «Профілактична та дитяча стоматологія»,
щорічнику «Естетична стоматологія».
Найкращі ціни та найширший асортимент книг на сайті www.galdent.com.ua
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GALDENT
publishing

46

5, Tadzhytska St.,
79038, Lviv, Ukraine
Phone:
38 098 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua

Publishing and advertising in magazines: «Novyny stomatologii», «Implantology
Periodontology Osteology», «Svit ortodontii», «Preventive and Pediatric Dentistry», yearbook
«Esthetic dentistry» .
Widest range of books and the best prices on website www.galdent.com.ua
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Д-ОПТІК
ТОВ

20

вул. Короля Данила 17а,
м. Івано-Франківськ, 76010, Україна
Тел.:
38 096 5338070
e-mail: d.opticua@gmail.com
www.d-optic.com.ua

D-optic працює на ринку медичної оптики України з 2013 року.
В основному наша команда зосереджена на сервісі та індивідуальному підборі оптики
( операційного мікроскопа) та комплектуючих під вимоги клієнта.
Завдяки власному сервісному центру тех. обслуговування відбувається швидко та
надійно.
D-optic співпрацює з кращими виробниками оптики в світі та є офіційним представником
компанії KARL KAPS ( Німеччина) яка має більше 60-ти років досвіду на ринку оптики.
Наша місія - допомогти зробити роботу стоматолога точнішою а результати
прогнозованими та довготривалими.
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D-OPTIC
LLC

20

17a, Korolia Danyla Str.,
76010, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone:
38 096 5338070
e-mail: d.opticua@gmail.com
www.d-optic.com.ua

D-optic works in the Ukrainian market of medical optics from 2013.
Basically, our team focuses on the service and helping to choose the right operating
microscope in accordance with the individual requirements of the client.
Our own service center helps to provide fast and reliable service.
D-optic collaborates with the world’s best optical system manufacturers and is the official
dealer in Ukraine of KARL KAPS (Germany), which has more than 60 years of experience in
the optics market.
Our mission is to help make the dentist’s work precise, predictable and long-lasting.
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ДЕНТ АРТ
ВИДАВНИЦТВО. Приватне
підприємство

вул. Степного фронту, 29,
м. Полтава, 36021, Україна
Тел.:
38 0532 508899,
38 0532 630595
e-mail: redakciya@dentart.org
www.dentart.org
«ДентАрт» – міжнародний журнал по науку та мистецтво в стоматології. Він для всіх, чия
професія — стоматолог, а мета – стати справжнім професіоналом, оволодіти найновішими
техніками і матеріалами, сучасними принципами менеджменту стоматологічних клінік,
мистецтвом дарувати пацієнтам здоров’я та усмішку.
Провідні теми журналу – естетика в стоматології, практичні курси реставрації зубів,
мінімально інвазивні технології, міждисциплінарний підхід, нові інструменти і матеріали,
інтерв’ю з видатними стоматологами світу.
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DENT ART
Publishing house. Private enterprise

29, Stepnogo Fronta St.,
36021, Poltava, Ukraine
Phone:
38 0532 508899,
38 0532 630595
e-mail: redakciya@dentart.org
www.dentart.org
DentArt is an international magazine about science and art in dentistry. It is for everyone
whose profession is a dentist and the goal is to become a good professional, to acquire updated techniques and materials, modern principals of management of dental clinics, with the
help of art to gift health and smile for the patients.
The central topics of the magazine are aesthetics in dentistry, practical courses on teeth
restoration, minimal invasive technologies, interdisciplinary approach, new instruments and
materials, interview with the famous dentists of the world.
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ДЕНТАКЛУБ

а/с 10302, м. Харків, 61023, Україна
Тел.:
38 057 7140114,
38 050 3009133,
38 098 7847348
Тел./Факс:
38 057 7015051
e-mail: dentaclub@mail.ru
www.dentaclub.com.ua
Перший клубний стоматологічній журнал для практикуючого стоматолога. Усе
включено!
Лише практика! Максимум візуалізації – мінімум «води».
Щомісяця Ви отримуєте більше ніж 70 повнокольо-рових сторінок багатопрофільної
ексклюзивної інформації.
Запрошуємо до ДЕHТАКЛУБУ!
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DENTACLUB

a/b 10302, 61023, Kharkiv, Ukraine
Phone:
38 057 7140114,
38 050 3009133,
38 098 7847348
Phone/Fax:
38 057 7015051
e-mail: dentaclub@mail.ru
www.dentaclub.com.ua
First club dental magazine for dentists. Everything included!
Just practice! More visualization and minimum useless information.
Every month you receive more than 70 full color pages of exclusive multi-media.
Welcome to DENTACLUB!
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ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРІЖЖЯ
Тов

30

Україна, 69000, Запоріжжя
вул. Незалежної України буд.51 прим.158
Тел.:
38 067 6240636,
38 050 5695404
e-mail: dentaldepo.zp@gmail.com
www.dentaldepo.com.ua;

ТОВ «Дентал Депо Запорiжжя» є постачальником високоякісного стоматологічного обладнання з 2006
року. І до цього був довгий шлях становлення з 1998 року, напрацювання клієнтів і створення клієнтської
бази .Основними принципами бездоганної роботи вже протягом 10 років е максимальна орієнтація на
клієнта і задоволення потреб, яке лежить в основі роботи як стоматологій, так і їх клієнтів. До послуг
клієнтів надаються такі види товарів: стоматологічне обладнання та інструменти, витратні матеріали,
дезінфікуючі засоби, ортопедичні матеріали, зуботехнічне обладнання, інструменти для ортопедичних і
зуботехнічних робіт.
Ми пропонуємо широкий спектр найсучасніших високоякісних стоматологічних матеріалів, інструментів
та обладнання, проводимо консультації з їх використання, а також пропонуемо гнучку систему знижок.
Зручний варіант доставки продукції: по Запорiжжю та області – доставка в день замовлення, по Україні
– відправка в день отримання замовлення. Дилерам пропонуються дуже вигідні умови для співпраці.
ТОВ «Дентал Депо Запорiжжя» є офіційним представником таких всесвітньовідомих компаній:
ТОВ «ТЕХНОДЕНТ»(Росія) – вироби для терапевтичної стоматологiї та лікарскі матеріали для
стоматології;
VOCO (Німеччина) – композитні, прокладочні та склоіономерні матеріали;
ТОВ «Анис-Дент»(Росія) – Зубі акрилові «АНИС», керамічна масса «PROFI»;
OMEGATECH – сучасні вироби для зубних техніков та технічної лабораторії .
ООО «Форма» – штифти тітанови скловолоконні, інструменти, набори штифтов.
ТОР (Росiя) – вироби для терапевтичної стоматологiї – матричнi та полiрувальнi системи;
ТОВ «ТОВ «СТРУМ» (Республіка Білорусь) – Медичні інструменти.

49

Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

DENTAL DEPO ZAPORIZHZHYA LTD

30

158, 51 Nezalegnoi Ukraine St.,
69000, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone:
38 067 6240636,
38 050 5695404
e-mail: dentaldepo.zp@gmail.com
www.dentaldepo.com.ua;

Dental Depo Zaporozhye, Ltd.,Offers the wide spectrum of modern high-quality dental
materials, instruments and equipment, holds consultations on its using, flexible discounts.
Comfortable and fast delivery variants. Profitable conditions for dealers.
Dental Depot Zaporozhye, Ltd., Is an official representative of such world-known companies
as:
VOCO (Germany) – composite, liner and glasslonomer materials;
ТОР (Russia) – materials for restorative dentistry – matrix and polishing systems;
«Tehno Dent»Ltd.,( Russia) – products for therapeutic stomatology;
«Anis-Dent»Ltd., (Russia) – acrylic teeth and ceramic mass «PROFI»;
«STRUM»Ltd., (Republic of Belarus) – medical instrument.

50

Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ДЕНТАЛ ДЕПО Тернопіль
Тов

47

вул. Шашкевича, 3,
м. Тернопіль, 46008, Україна
Тел.:
38 0352 434074,
38 050 5375688
Факс:
38 0352 434075
вул. Глибочицька, 40 У
м. Київ, 04050, Україна
тел.:
38 044 3506196
38 067 3506196
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com

Ексклюзивний представник компанії «ROKO dental equipment» (Польща).
Ексклюзивний представник компанії «Olident» (Польща).
Ексклюзивний представник європейського виробника медичного одягу та взуття фірми «ELDAN»
(Польща).
Ексклюзивний представник виробник а дезінфікуючих засобів «Topdental ltd»(Virofex ® )
(Великобританія).
Офіційний представник фірми «OSSTEM Implant» (Південна Корея) в Західній Україні.
Офіційний представник виробника стоматологічних установок «CHIROMEGA s.r.o.» (Словаччина).
Офіційний представник фірми «RAY Co, Ltd» (Південна Корея)
Комплексне забезпечення обладнанням та матеріалами стоматологічних клінік, зуботехнічних
лабораторій, власний фрезерний центр.
Консультаційно-юридичні послуги, щодо ліцензування медичної практики, кредитні лінії, сервісне
обслуговування. Організація та підтримка навчальних програм різного рівня складності по імплантології,
ортопедичній стоматології тощо.
Повний супровід Вашого стоматологічного бізнесу.
Запрошуємо до співпраці на вигідних умовах регіональних дилерів.

51

Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

exhibitors

DENTAL DEPO TERNOPIL
LTD

47

3, Shashkevycha St.,
46008, Ternopil, Ukraine
Phone:
38 0352 434074,
38 050 5375688
Fax:
38 0352 434075
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com

Dental Depo LTD is an retail and wholesale company, which provides sales of dental and
laboratory materials, instruments, tools, and equipment.
Introduces interest of next manufactures on the territory of Ukraine: «W&H» (Austria),
«Noritake» (Japan), also an exclusive distributor of next manufactures: «ROKO dental
equipment», «Topdental ltd» («Virofex®»), «Olident», «ELDAN» and «OSSTEM Implant»,
«Bioimplon GmbH».
An official representative of: «Aesculap AG», «CHIROMEGA s.r.o», «RAY Co, Ltd».
Complex providing of equipment and materials for dental clinics, technical laboratories and
castings workshops. Legal support of services in order to receive a licensing for medical practice,
credit lines, warranty and post-warranty services. Organization and support of educational
programs .
Complete accompaniment of your dental business.
Welcome to cooperate with favorable conditions for regional dealers.
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ДЕНТСТАЛ Н
Тов

26

пр-т Григоренка, 39-Б, оф.10,
м. Київ, 02140, Україна
Тел.:
38 044 5858789,
38 096 6648071
e-mail: dentstal@ukr.net
www.dentstal.com.ua

Виробник і реалізатор сучасного стоматологічного обладнання, інструментарію та
матеріалів. У нашому асортименті представлений широкий вибір товарів для стоматологічних
клінік. Доступні ціни і гнучка система знижок. Ми готові надати інформаційну підтримку та
знайти правильне рішення.
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DENTSTAL N
LLC

26

off.10, 39-B, Grigorenko Av.,
02140, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 5858789,
38 096 6648071
e-mail: dentstal@ukr.net
www.dentstal.com.ua

Producer and distributor of the modern stomatological equipment, tools and materials. We
have a wide range of goods for stomatological clinic. Reasonable prices and flexible system of
discounts. We are ready to provide informational support and to find out right decision.
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ДіДент
ТМ

49

Україна
Тел.:
38 050 7473815
e-mail: didentt@gmail.com
www.dident.com.ua

Торгова марка Дідент – це команда професіоналів, що займаються розробкою,
виробництвом та реалізацією матеріалів для застосування у технічній стоматології та
ювелірній галузі.
Пропонуємо до вашої уваги моделювальні воски, ізоляційні лаки, полірувальні пасти
та матеріали для професійного догляду за ротовою порожниною.
Завдяки повному циклу виробництва нашої продукції, ми пропонуємо дуже вигідні ціни
та високу якість.
Наша продукція відповідає європейським стандартам якості та має належні
сертификати.
Наша мета – забезпечити вітчизняних фахівців доступними та якісними матеріалами,
які задовольняють більшості потреб.
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DiDent
TM

49

Ukraine
Phone:
38 050 7473815
e-mail: didentt@gmail.com
www.dident.com.ua

Dident’s brand – is a team of professionals involved in the development, production and sale
of materials for use in technical dentistry and the jewelry industry.
We offer you modeling waxes, insulating varnishes, polishing paste and materials for
professional care of the oral cavity.
Due to the full cycle of production of our products, we offer very favorable prices and high
quality.
Our products comply with European quality standards and have proper certificates.
Our goal is to provide domestic specialists with affordable and quality materials that meet
most needs.
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ЕКСПЕРТ
Видавничий Будинок, ТОВ

вул. Звіринецька, 63,
м. Київ, Україна
Тел.:
38 044 2302719
e-mail: med_expert@ukr.net
www.dentalexpert.com.ua

Видавництво,що спеціалізується на науково-практичних стоматологічних виданнях:
«Сучасна стоматологія» та «Зубне протезування», журнали для лікарів стоматологів
усіх напрямків стоматології,та зубних техніків.
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expert
Publishing house, Ltd

63, Zverinetskaya Str.,
Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2302719
e-mail: med_expert@ukr.net
www.dentalexpert.com.ua

Publishing house specializing in scientific and practical dental publications:
«Modern stomatology» and «Dental prosthesis», magazines for doctors of dentists of all
directions of dentistry, and dental technicians.
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ЗДОРОВ-ІНФО
Медичний Портал
України

вул. Василя Чумака, буд 5, оф. 2,
м. Київ, 03065, Україна
Тел.:
38 044 2999599,
38 096 6550403,
38 050 4772202
e-mail: mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua
ЗДОРОВ-ІНФО є провідним порталом в українському медичному інтернеті, який успішно
працює вже більше десяти років. Клініки та лікарі мають можливість розміщувати на порталі
свої послуги, статті та новини, отримувати нових пацієнтів, нову медичну інформацію. Ми
об’єднуємо пацієнта з клінікою і лікарями через розміщення послуг, статей, новин.
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ZDOROV-INFO
Medical Portal of Ukraine

Vasilya Chumaka 5, of 2,
03065, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2999599,
38 096 6550403,
38 050 4772202
e-mail: mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua
ZDOROV-INFO is the leading portal in the Ukrainian medical internet, which has been
successfully operating for over a decade. We unite the patient with the clinic and doctors through
the placement of their services, articles, and news.
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ІВОДЕНТ
тов

19

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел.:
38 0342 522644,
38 067 3441020,
099 1112132
Тел./Факс:
38 0342 559455
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

Компанія «ІВОДЕНТ» працює на українському ринку з 1995 року, з моменту створення і по
сьогоднішній день нашою спеціалізацією є продаж широкого спектру стоматологічного обладнання,
інструментів та витратних матеріалів. Ми вивчаємо і аналізуємо роботу провідних світових
виробників, і прикладаємо чимало зусиль для того, щоб стоматологічні клініки могли купити і
впровадити у себе сучасні технології.
Товариство «ІВОДЕНТ» є офіційним представником торгових марок: • Tokuyama Dental (Японія)
• Seliga Microscopes (Польща) • TAG Dental (Ізраїль) •Komet Brasseler (Німеччина) • Cerkamed
(Польща) • Poldent (Польща) • Chirmed (Польща) • Ekodent-X (Польща) • Trident (Італія) • DuPhaMed
(Нідерланди) • Amident (Польща) • SCORPION (Франція)
Гасло компанії – « НАЙКРАЩІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ »:
• Tokuyama Dental – високоестетичні композитні матеріали сімейства “Estelite”, адгезивні системи
та ортопедичні матеріали
• Seliga Microscopes – стоматологічні та медичні мікроскопи SmartOPTIC, PICO, бінокуляри та
оптичне обладнання. Стоматологічні стільці Salli (Фінляндія)
• TAG Dental – стоматологічний підрозділ новаторської компанії у сфері медичного та
стоматологічного обладнання T.A.G Medical Products. Пропонуємо високоякісні продукти для
імплантології, в тому числі зубні імплантати, супраструктури та інструменти. Також представляємо
синтетичний кістково-пластичний матеріал SyBone (Португалія)
• Cerkamed – ендодонтичні матеріали та обладнання: для обробки, промивання кореневих
каналів та лікування
• Komet Brasseler – це всесвітньо визнаний і найбільш всеосяжний бренд інноваційних і
високоякісних стоматологічних обертових інструментів та інструментальних систем
• Poldent – ендодонтичний інструментарій, обладнання та витратні матеріали EndoStar
• Chirmed – широкий асортимент хірургічного, стоматологічного та медичного інструментарію
ручної роботи. Компанія має достатньо великий машинно-верстатний парк, що поєднує сучасні
технології і точність кваліфікованої ручної праці
• Ekodent-X – стоматологічні установки та обладнання
• Trident – стоматологічне рентгенівське та стерилізаційне обладнання
•
DuPhaMed – стоматологічні рентгенівські аксесуари для спрощення та оптимізації
діагностики. Позиціонери, чохли, рукави та тримачі радіовізіографів
• Amident – сода профілактична MONOFLOW
• SCORPION – універсальні насадки для звукових та ультразвукових скалерів та безпечні
насадки для очищення імплантатів
Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv
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IVODENT
LTD
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2/1, Kurinnoho Chopnoty St.,,
76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone:
38 0342 522644,
38 067 3441020,
38 099 1112132
Phone/Fax:
38 0342 559455
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

IVODENT works in the Ukrainian market since 1995, since the founding to the present day our
specialization is selling a wide range of dental equipment, instruments and consumables. We study
and analyze the work of the world’s leading manufacturers and exert great efforts to dental clinics could
buy and implement in their technology.
IVODENT is official representative of • Tokuyama Dental (Japan) • Seliga Microscopes (Poland)
• TAG Dental (Israel) • Komet Brasseler (Germany) • Cerkamed (Poland) • Chirmed (Poland) • Poldent
(Poland) • Ekodent-X (Poland) • Trident (Italy) • DuPhaMed (The Netherlands) • Amident (Poland)
• SCORPION (France)
Our logo is «ТHE BEST MATERIALS FOR DENTISTRY»:
• Tokuyama Dental – VI and VII generation of adhesives systems; composite and prostetics
materials
• Seliga Microscopes – dental and medical microscopes SmartOPTIC, PICO, magnifiers and optical
equipment. Dental chairs Salli (Finland)
• TAG Dental – TAG Dental - dental division of the pioneering companies in the field medical and
dental equipment T.A.G Medical Products. Offers high-quality products implant dentistry, including dental
implants, suprastructures and tools. Also present synthetic osteoplastic material SyBone (Portugal).
• Cerkamed – endodontic materials: for expansion, washing and treatment of root-canals
• Komet Brasseler – is the worlds leading and most comprehensive brand of innovative and highquality dental rotary instruments and instrument systems
• Poldent – endodontic instruments and dental materials EndoStar
• Chirmed – a wide range of surgical, dental and medical instruments handmade. The company
has a large enough machine and machinery, which combines modern technology and precision of a
skilled manual labor
• Ekodent-X – dental unit and equipment
• Trident – dental x-ray and sterilization equipment
• DuPhaMed – dental X-ray accessories for simplification and optimization of diagnostics. Positors,
covers, sleeves and sensor holders
• Amident – preventive sand MONOFLOW
• SCORPION – universal scalers tips and safe implants cleaner
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ІЛТАМЕД
КОМПАНІЯ, ТЗОВ ОФІЦІЙНИЙ
ПРЕДСТАВНИК ФІРМИ
THIENEL DENTAL (НІМЕЧЧИНА)

35

вул. Б.Хмельницького, 176/226,
м. Львів, 79057, Україна
Тел./Факс:
(032) 2421440
e-mail: iltamed@ukr.net

Компанія «Ілтамед» є представництвом німецької компанії провідного виробника
одноразових медичних серветок в Європі, продукція якої успішно використовується
стоматологами на протязі вже 40 років. Ми пропонуємо: одноразові серветки для пацієнтів,
накладки для підголовників, різноманітні хірургічні серветки придатні для автоклавування,
а також одноразові маски, дитячі зубні щітки, дитячі стоматологічні набори та цілу гамму
інших цікавих аксесуарів для зручності роботи стоматолога та комфорту пацієнта.
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ІТЕРУМ ДЕНТАЛ ІМПЛАНТС

Україна
Тел.:

5

38 050 3108895,
38 095 2716371
e-mail: iterum.info@gmail.com
www.iterum-dent.com

ITERUM DENTAL IMPLANTS – команда професіоналів, що динамічно розвивається,
яка застосовує високі технології в області виробництва дентальних імплантатів і супутніх
матеріалів.
Ми пропонуємо Вашій увазі: дентальні імплантати, хірургічний інструментарій, набори,
ортопедичні матеріали, супраструктури виробництва компанії «ITERUM DENTAL IMPLANTS
& EQUIPMENTS» / Ізраїль/.
Якість, ціна, сервіс і, головне, подальша підтримка кожного з наших Клієнтів – основні
принципи нашої роботи.
Наша мета – зробити стоматологічну імплантацію доступною найбільшій кількості
пацієнтів.
Дорогі Стоматологи, давайте разом робити людей щасливими!
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ITERUM DENTAL IMPLANTS

Ukraine
Phone:

5

38 050 3108895,
38 095 2716371
e-mail: iterum.info@gmail.com
www.iterum-dent.com

ITERUM DENTAL IMPLANTS is a dynamically growing team of professionals which applies
high tech in production of dental implants and auxiliary materials.
We offer to your attention dental implants, surgical tool kits, orthopedic materials, and
suprastructures manufactured by «ITERUM DENTAL IMPLANTS & EQUIPMENTS» (Israel).
Quality, price, service and primarily further support each of our Clients – are the main
principles of our work.
Our goal is to make dental implants affordable to the greatest number of patients.
Dear Dentists, let’s make people happy together!
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КАВО
ГЕРМАНІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

9

б-р. Л.Українки, 26
м. Київ, 01133, Україна
Тел.:
38 044 2864912
Факс:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Компанія KaVo є одним з найбільших виробників стоматологічного устаткування
та інструментів. Якість виробництва та традиції компанії йдуть попереду вже більше
100 років. Присвяченість своїй роботі та клієнтам, та постійне прагнення досконалості
дозволяє компанії виробляти найкращі в світі наконечники, турбіни та інше устаткування
для стоматологів та зубних техніків.
Офіційні дилери компанії «КАВО» в Україні:
«InSpe»
Тел:
38 032 2403705
Факс:
38 032 2948399
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KAVO
GERMANY
REPRESENTATION IN UKRAINE

9

26, L.Ukrayinky Boul.
01133, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2864912
Fax:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

One of the leading dental manufacturers, KaVo is known for producing premium dental
equipment. Performance, quality and innovation are traditions that have kept KaVo at the forefront
of the dental industry for more than 100 years. It’s our commitment to the dental professional
and our passion for excellence that enables us to deliver the best dental handpieces, turbines,
and other equipment to dentists and dental technicians worldwide.
Official dealers of «KAVO» in Ukraine:
«InSpe»
Phone:
38 032 2403705
Fax:
38 032 2948399
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КВАДРО-М
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

41

вул. Шопена, 10/2,
м. Луцьк, 43025, Україна
Тел.:
(0332) 726267
38 0505178548
Тел./Факс:
(0332) 724823
e-mail: kvadro2006@ukr.net

«Квадро-М» здійснює гуртову та роздрібну торгівлю стоматологічним і медичним
обладнанням та інструментами, витратними матеріалами та деззасобами.
Продаж, монтаж, гарантійний та післягарантійний сервіс стоматологічного
обладнання.
- Стоматологічні матеріали: Heraus Kulzer, Megadenta, Septodont, Spofa, 3M ESPE,
KERR, VOCO;
- Фотополімерні лампи «Woodpecker»;
- Дезінфікуючі та антисептичні розчини ТМ «Др.Шумахер», Durr;
- Стоматологічні установки «Granum»

68

Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

КОМДЕНТ
Тов (Колишня Фірма «Сервіс-Центр» ТОВ)

23

Французький бульвар, 22-А,
м. Одеса, 65058, Україна
Тел.:
38 050 3165104,
38 067 4810677
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
Інтернет-магазин: dentalshop.com.ua

Поставка стоматологічного обладнання, забезпечення стоматологічних клінік і
зуботехнічних лабораторій матеріалами та інструментом.
Діамантовий обертальний інструмент фірми «Intensiv SA» (Швейцарія).
Cвітлодіодні фотополімерні лампи та прилади для відбілювання «Bluedent»
(Болгарія).
Витратні матеріали: рукавички нітрилові і латексні, ватні валики, маски і ін.
Піскоструминні апарати для зуботехнічних та ливарних лабораторій «КОМДЕНТ»
(Україна).
Програмне забезпечення для стоматології: АРМ «Денталіка».
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KOMDENT LLC.
(Former Service-Centre Ltd.)

23

22-A, Frantsuzkyy Boulevard,
65058, Odesa, Ukraine
Phone:
38 050 3165104,
38 067 4810677
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
Іnternet-shop: dentalshop.com.ua

Delivery of dental equipment, providing of dental clinics and dental laboratories by materials
and instrument.
The exclusive distributor in Ukraine:
Diamond rotary instrument of «Intensiv SA» (Switzerland).
Light-emitting-diode (LED) cure lamps and units for whitening «Bluedent» (Bulgaria).
Consumables: gloves nitrile and latex, cotton rolls, masks, etc.
Sandblasters for dental laboratories and foundry «KOMDENT» (Ukraine).
Software for dentistry «Dentalika».
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КОМПАСС УКРАЇНА
Приватне акціонерне товариство

а/c 3122, м. Харків, 61072, Україна
Тел./Факс:
38 067 5716231
e-mail: office@kompass.ua
www.ua.kompass.com,
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (385 000 компаній).
Безкоштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua
Бази даних 28 млн. компаній з 74 країн світу на www.kompass.com
Бази даних для Email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua
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KOMPASS UKRAINE
PRIVATE JSC

P.O. Box 3122, 61072, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax:
38 067 5716231
e-mail: office@kompass.ua
www.ua.kompass.com,
www.fb.com/Kompass.UA

Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, listing 385 000 Ukrainian companies. Free
demo – www.demo.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 74 countries worldwide on www.
kompass.com.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua
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КРІСТАР
Група компаній

2

вул. Межигірська, 50, оф. 1,
м. Київ, 04071, Україна
Тел.:
38 044 5031111,
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

Група компаній КРІСТАР працює на стоматологічному ринку України з 1991 року і займає передові
позиції в країні у цій сфері. Працюють відділи роздрібної та гуртової торгівлі, на сайті функціонує
інтернет-магазин. В усіх головних містах є власні регіональні філії або торгові представники. Доставка
продукції здійснюється протягом 1-2 діб.
Одним із базових принципів компанії є забезпечення широкого асортименту товарів високої
якості.
КРІСТАР ексклюзивно представляє на ринку України продукцію таких виробників: GC (Японія)
– один зі світових лідерів у виробництві стоматологічних матеріалів як для клінічного застосування,
так і для зуботехнічних робіт. Зокрема в асортименті: реставраційні композити GRADIA DIRECT,
G-AENIAL та ESSENTIA, неперевершені склоіономерні цементи FUJI I, FUJI PLUS, FUJI IX, FUJI
II LC, реставраційна система EQUIA FORTE, адгезиви G-BOND та G-Premio BOND, композитний
цемент G-CEM LinkForce, лінійка нових скловолоконних матеріалів EverSTICK, а також кераміка
INITIAL. DENTAID (Іспанія) – лідер у виробництві гігієнічних засобів для догляду за порожниною
рота: PERIO-AID, спеціальні та профілактичні зубні пасти VITIS, ополіскувачі, щітки звичайні
та інтердентальні, флоси. B.J.M Laboratories (Ізраїль) – цементи для фіксації: CEM-IMPLANT,
HIGH-Q-BOND SE, Q-TEMP, композити для формування кукси Q-CORE, адгезиви різних поколінь,
система для обробки кераміки. SILMET (Ізраїль) – універсальний композит світлового затвердіння
PROFIL та текучий PROFIL FLOW, склоіономерні цементи PROGLASS. MICRODONT (Бразилія)
– стоматологічні алмазні та карбідні бори, силіконові полірувальні головки, штрипси, зуботехнічні
алмазні диски. VANNINI (Італія) – А-силікони PRESTIGE, С-силікони PROTESIL, а також альгінатні
відбиткові маси. SURE DENT (Корея) – гутаперчеві та паперові штифти, ретракційні нитки, препарати
для обробки та лікування каналів. DEN TAG (Італія) – стоматологічні інструменти. MEDIPAC (Греція)
– широкий асортимент високоякісних шовних матеріалів: PGA, поліамід, шовк, PTFE, поліпропілен.
FFDM PNEUMAT (Франція), торговельна марка THOMAS – ендодонтичні інструменти. POLIDENT
(Словенія) – стоматологічні гіпси. AL DENTE (Німеччина) – зуботехнічні воски, компенсаційні лаки,
маркери контактних поверхонь, ізоляційні лаки, пензлики та інші аксесуари. CEDA PRESS (Сербія)
– паперові серветки для застосування у стоматології та косметології. Важливо, що в асортименті
є продукція з екологічно чистої не відбіленої целюлози. Компанія CEDA PRESS зарекомендувала
себе як один із найбільших виробників паперової продукції в Європі. Товари експортуються в понад
30 країн світу.
КРІСТАР також є офіційним представником 3M (США).
Окремий проект КРІСТАР - мультибрендовий магазин медичного одягу, взуття та аксесуарів
– WHITE STUDIO. У магазині представлені відомі світові виробники, такі як PASTELLI (Італія),
Color4health (Іспанія), DIAN (Іспанія), GIBLOR’S (Італія), Жасмін (Україна).
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KRISTAR
Group of companies

2

Off. 1, 50, Mezhigirs’ka St.,
04071, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 5031111,
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

KRISTAR Group of Companies has been operating as a distributor of dental products since 1991
and is the leader in this segment. Our retail and wholesale departments are available to render the best
services to the customers. Online store is operating on the website. KRISTAR Group of Companies has
a network of affiliated companies and sales representatives in the majority of regions within Ukraine.
Deliveries take only one or two days.
One of the basic KRISTAR’s principles is provision of a wide portfolio of high quality products.
KRISTAR deals with the following manufacturers on exclusive basis: GC (Japan) – one of the global
leaders to manufacture dental products for both clinical use and dental works. In particular its portfolio
includes light-cured restorative composites GRADIA DIRECT, G-AENIAL and ESSENTIA, excellent
glass-ionomer cements FUJI, FUJI PLUS, FUJI IX, FUJI II LC, restorative system EQUIA FORTE,
adhesives G-BOND and G-Premio BOND, adhesive resin cement G-CEM LinkForce, a new line of
glass fiber reinforcement products EverSTICK as well as ceramic system INITIAL; DENTAID (Spain)
– a leader in manufacturing oral care hygienic products, specifically: PERIO-AID, special purpose and
preventive care toothpastes VITIS, mouthwashes, ordinary and interdental toothbrushes, flosses; B.J.M
Laboratories (Israel) – luting cements: CEM-IMPLANT, HIGH-Q-BOND SE, Q-TEMP, composite core
build-up Q-CORE, dental bonding systems of different generations, system for preparation of ceramic
materials; SILMET (Israel) – universal light-cured composite PROFIL and flowable composite PROFIL
FLOW, glass-ionomer cements PROGLASS; MICRODONT (Brazil) – dental diamond and carbide
burs, silicone polishing cups, stripes, dental diamond discs; VANNINI (Italy) – A-silicone PRESTIGE;
C-silicone PROTESIL and also a line of alginate impression materials; SURE-DENT (Korea) – guttapercha and paper points, retraction cords, root canal treatment materials; DEN TAG (Italy) – dental
instruments; MEDIPAC (Greece) – wide range of high-quality sutures: PGA, polyamide, silk, PTFE,
polypropylene; FFDM PNEUMAT (France) – THOMAS trade mark – endodontic instruments; POLIDENT
(Slovenia) – dental plasters; AL DENTE (Germany) – dental waxes, compensation varnishes, contact
markers, insulating varnishes, brushes and other accessories; CEDA PRESS (Serbia) – paper bibs for
use in dentistry and cosmetology. What is most important is that the products are manufactured from
ecologically-friendly unbleached cellulose. CEDA PRESS company proved to be one of the biggest
producers of paper products in Europe. Its goods are exported to more than 30 countries all over the
world.
KRISTAR Group of Companies is also an official distributor of 3M (USA).
Opening «WHITE STUDIO», a multibrand show room of medical clothes, shoes and accessories,
was KRISTAR’s new accomplishment in 2017. The following world known manufactures as PASTELLI
(Italy), Color4health (Spain), DIAN (Spain), GIBLOR’S (Italy), Jasmine (Ukraine) are presented in the
shop.
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МЕДМАРКЕТ захід
ТОВ

28

Головний офic:
вул.Сагайдачного, буд.1б, м.Луцьк, Волинська обл.
тел./факс:
38 0332 751899, 258088
Магазин «Медтехніка» у Львові :
вул. Митрополита Андрія,4
тел.:
38 095 4282233

ТОВ «МЕДМАРКЕТ ЗАХІД» – мережа магазинів «Медтехніка» у Західному регіоні України
разом з найбільшою мережею магазинів «Медтехніка» ТОВ «МЕДМАРКЕТ РІТЕЙЛ ГРУП»
представляє асортимент продукції одного з найбільших імпортерів стоматологічного та
зуботехнічного обладнання, витратних матеріалів для стоматологів і зубних техніків фірму
«УКР-МЕДМАРКЕТ».
В магазинах «Медтехніка» ТОВ «МЕДМАРКЕТ ЗАХІД» Ви зможете придбати товари
провідних та всесвітньо відомих виробників:
- PLANMECA OY (Фінляндія)
- DIPLOMAT DENTAL (Словаччина)
- DENSIM OPTICS (Словаччина)
- AJAX (Kитай)
- EMS (Швейцария)
- BIEN AІR (Швейцария)
- BREDENT (Німеччина)
- TRUEWIN(Пакистан)
- COWELLMEDI IMPLANT SISTEM (Південна Корея)
- RENFERT (Німеччина)
- Saint Gobain Formula GmbH (Німеччина)
- TECNO-GAZ (Італія)
- ВИТЯЗЬ (Білорусь)
- 3М, DiaDent, SpofaDental, KULZER, Medicom, EDENTA, KEER і багато інших.
Ми працюємо для Вас!!!
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МЕДТЕХНІКА
СПД ФО ШЕНГОФЕР НАТАЛІЯ
ЄВСТАХІЇВНА

14

вул. Володимира Великого,117,
м. Львів, 79071, Україна
Тел.:
38 032 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічні інструменти ;
- шовний матеріал, перев’язка, одноразовий розхідний матеріал.
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки
плівки;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна (можливість пошиття одягу по індивідуальних
замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна, Італія
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MEDTECHNIKA
SCHENGOFER NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, PE

14

117, V.Velykogo, St.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone:
38 032 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

Offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other tools;
- X-ray and fluorography films, chemical reagent sets for film processing;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian production (possibility of clothes tailoring to individual
order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian production;
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НАЦІОНАЛЬНА
СПІЛКА
СТОМАТОЛОГІВ
УКРАЇНИ

29

вул.Пасічна, 36А,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.:
38 032 2512541
e-mail: dentalsociety.ua@gmail.com
www.dentalsociety.org.ua

Громадська спілка «Національна спілка стоматологів України», об’єднує:
- Профільні асоціації
- Учбові центри
- Медичні заклади стоматологічного профілю
- Зуботехнічні лабораторії
- Благодійні фонди та організації
- Клуби
- Інші громадські організації, діяльність яких пов’язана зі стоматологією
- Лікарі-стоматологи
- Зубні техніки
- Гігієністи зубні
- Спеціалісти, діяльність яких пов’язана зі стоматологією
Тільки разом ми можемо вплинути на реформування стоматологічної галузі на благо
пацієнта та лікаря.
Мета нашої спілки: захист прав та інтересів членів спілки, об’єднання зусиль в напрямку
створення ефективної моделі надання стоматологічної допомоги, створення дієвої системи
профілактики стоматологічних захворювань, стоматологічної освіти. Підтримка та сприяння
розвитку всіх членів Спілки.
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ОДІССЕЙ-ДЕНТ
Тов

15

вул. Оранжерейна, 3 Е, оф. 109,
м. Київ, 04112, Україна
Тел.:
38 044 4533535,
38 067 2882270,
38 095 7593302,
38 098 7243382,
38 050 2426007
e-mail: odysseydent@ukr.net
www.odysseydent.com

Роздрібний та гуртовий продаж стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання
відомих світових та вітчизняних виробників (Dentsply, Voco, 3M, Kerr, Kulzer, Septodont,
Meta та інші).
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ОКСОМАТ-АН
Тов

3

вул. Межигірська, 43,
м. Київ, 04071, Україна
Тел.:
38 044 4825391
Тел./Факс:
38 044 4825307
e-mail: mail@mangusta-dent.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.
Ексклюзивний представник компаній:
ALAN & Co. SA (Бельгія): котонові дентальні роли (білі та кольорові), диспансери для ролів,
пелети та ретракційні нитки;
Bioloren (Італія): штифти скловолоконні, скловолоконні світлопровідні та вуглеволоконні; стрічка
для шинування «Інфібра»;
Dental Composite (Великобританія): освіжувачі порожнини рота;
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, протравлюючий гель AНA, Нобетек (унікальна
хірургічна пов’язка), АНА 2000 (амальгама);
Oralcare, H2Ofloss: оральні іригатори.
Polydentia S.A. (Швейцарія): щитки для захисту обличчя, клинки, матриці, полірувальні смужки;
Premier Dental (США): RC-Prep (гель для хіміко-механічної обробки каналів) Імплант-Цемент, паста
для реставрації «Траксодент», культові композиційні матеріали, тимчасові цементи, дмсенситайзер
„Емаль про Варніш», профілактичні пасти «Емаль Про», гель для ре мінералізації емалі «Емаль Про
Гель»; Enamelon профілактичний гель, Enamelon фторидна зубна паста.
S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäen GmbH, Німеччина: пломбу вальні матеріали,
склоіономірні цементи та адгезиви – Dipol LC Microhibrid (універсальний світло затверджуваний
композит для реставрації передніх та жувальних зубів), Dipol LC Flowfill (світлозатверджуваний
рідкотекучій композит), Dipol TE Bond T1 (світло затверджуваний однокомпонентний бонд), Dipol LC
Etchbond S1 (самопротравлюючий світло затверджуваний однокомпонентний адгезив), Dipol LC Ionoline
(світло затверджувана склоіономірна прокладка), Dipol LC Resinglass Fill (світло затверджуваний
склоіономірний пломбувальний цемент), Dipol Resinglass Cem (світло затверджуваний склоіономірний
цемент)
Представник компаній:
Harald Nordin (Швейцарія): штифти: позолочені, титанові, стальні, скловолоконні (ренгеноконтрастні),
вуглеволоконні, діоксидцирконієві.
Microbrush Corporation (США): аплікатори стоматологічні одноразового застосування.
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OKSOMAT-AN LTD

3

43, Mezhygirs’ka St.,
04071, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 4825391
Phone/Fax:
38 044 4825307
e-mail: mail@mangusta-dent.com

Development 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 moisturers, polymer-based etching gels, opaquers,
paints and others.
Exclusive representative of:
ALAN & Co. SA (Belgium): dental rolls (white and color), dental rolls dispensers, pellets and
retraction cords;
Bioloren (Italy): glassfiber, glassfiber translucent and carbon fibre posts, Infibra Ribbon;
Dental Composite (United Kingdom): mouthwash refreshers;
Horico (Germany): dental strips;
Humanchemie (Germany): device and materials for Depotphorese® and deep fluorination;
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;
Oralcare, H2Ofloss: oral irrigators.
Polydentia S.A. (Switzerland): shields, matrices, wedges;
Premier Dental (USA): RC-Prep, Implant-Cement, Traxodent (retraction paste), core build-up
materials, temporary cements, Enamel Pro Varnish (desensitizer), Enamel Pro (prophy pastes),
Enamel Pro Gel (remineralization gel); Enamelon preventative treatment gel, Enamelon fluoride
toothpaste.
S&C Polymer Silicon – und Composite Spezialitäen GmbH, Germany: filling materials,
glassionomer cements and adhesives – Dipol LC Microhibrid (a universal light cure composite
for anterior and posterior restorations), Dipol LC Flowfill (light cure easy flowing composite),
Dipol TE Bond T1 (light cure one component bonding agent), Dipol LC Etchbond S1 (self-etching
light curing one component adhesive), Dipol LC Ionoline (light cure glassionomer liner), Dipol
LC Resinglass Fill (light cured glassionomer filling cement), Dipol Resinglass Cem (light cured
glassionomer cement)
Representative of:
Harald Nordin (Switzerland): gold, titanium, steel, glass-fiber, carbon-fiber, zirconium dioxide
posts.
Microbrush Corporation (USA): dental disposable applicators.
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ОПТІМА

44

вул. Василя Степанченко, 3,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.:
38 044 3930334(35)
38 068 7176253,
38 050 3520657
Тел./Факс:
38 044 3930336

Офіційний дистриб’ютор всесвітньовідомих фірм виробників:
DEGUDENT (Німеччина) - кераміка, сплави;
NTI (Німеччина) – бори алмазні, ТВС; фрези ТВС, диски алмазні, поліри;
D+Z (Німеччина) – бори алмазні, ТВС; фрези ТВС;
SCHULER DENTAL (Німеччина) – віск зуботехнічний;
ARGEN (США) – сплави золотовмісні;
SCHUTZ DENTAL (Німеччина) – пластмаси, фотополімерний матеріал - CAPO HIBRID,
система відбілювання - BLEACH N SMILE, технічний композит - DIALOG;
CEKA (Італія) – аттачменти, штифти беззольні;
MERZ DENTAL (Німеччина) – зуби акрилові;
DEGUSSA NEY (США) – печі для кераміки CENTURION, муфельні печі VULCAN;
LUKADENT (Німеччина) – ливарки;
MEGADENTAL (Німеччина) – артикулятори, матеріали для дублювання (силікони,
гелі);
MARIOTTI (Італія) – фрезери, мікромотори, фізіодиспенсери;
MAX STEAM – пароструйні апарати та інше обладнання;
ZEISER (Німеччина) – високоточна система виготовлення моделей (піндекс система);
Постачання та реалізація матеріалів та обладнання для зуботехнічних лабораторій та
стоматологічних кабінетів. У нас завжди самий повний спектр товару цих виробників.
Приймаємо персональні замовлення за каталогами. Інформаційна підтримка,
навчання.
ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО ТИГЛІВ КЕРАМІЧНИХ ДЛЯ ЛИТВА
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OPTIMA

44

3, Stepanchenko St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 3930334(35)
38 068 7176253,
38 050 3520657
Phone/Fax:
38 044 3930336

The official distributor of the manufacturers: DEGUDENT, NTI, D+Z, SCHULER DENTAL,
ARGEN, SCHUTZ DENTAL, CEKA, MERZ DENTAL, DEGUSSA NEY,LUKADENT, MEGADENTAL,
MARIOTTI, MAX STEAM, ZEISER.
The delivery of the dental materials, equipments for dental laboratories and dentistry. We
always have the wide range of the materials of these companies. We take personal orders,
propose dental courses and provide lots of information.
We produce our own crucibles for casting machines.
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ПЕНТРОН
США ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

9

б-р. Л.Українки, 26,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.:
38 044 2864912,
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Компанія має повний спектр стоматологічних матеріалів для протезування та
терапевтичної стоматології: відбит-кові матеріали, цементі для фіксації, матеріали для
тимчасових коронок та мостів, нові реставраційні матеріали.
Офіційні дилери компанії «ПЕНТРОН» в Україні:
«Укр-Медмаркет»
тел.:
38 044 2387225 (або 26)
«Регард»
тел.:
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PENTRON
USA REPRESENTATION IN UKRAINE

9

26, L.Ukrayinky Boul.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2864912,
Fax:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials.
Official dealers of «PENTRON» in Ukraine:
«UKR-MEDMARKET»
Phone:
38 044 2387225 (or 26)
«REGARD»
Phone:
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ПРОМЕД
Сп

13

вул. Лисенка, 4 А, оф. 60,
м. Київ, 01030, Україна
Тел.:
38 44 2787339, 2787364
e-mail: admin@promed.ua
www.promed.ua

СП «Промед» – компанія створена в 1993 році. Основна сфера діяльності - цифрові
технології в стоматології. Власник технологій: Easy Align (система прозорих кап), Easy Brase
(система цифрового бондування), Easy Card (електронна карта ортодонтичного пацієнта).
Ексклюзивний представник таких брендів: LM Aktivator (міофункціональний апарат для
вирівнювання прикусу), eBrase (індивідуальні лінгвальні брекети), 3shape (сканери та
програмне забезпечення), Voxeltex (3D принтери), Audax (програма аналізу ТРГ).
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PROMED
JV

13

off.60, 4 A, Lysenko St.,
01030, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2787339, 44 2787364
e-mail: admin@promed.ua
www.promed.ua

Jont Venture Promed – the company was founded in 1993. The main field of activity is
digital technology in dentistry. Technology owner: Easy Align (Transparent Drip System), Easy
Brase (Digital Bonding System), Easy Card (Orthodontic Patient Electronic Card). An exclusive
representative of such brands is LM Aktivator, eBrase (individual lingual brackets), 3shape
(scanners and software), Voxeltex (3D printers), Audax (TRG analysis program).
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САГАДЕНТ
ТОВ

8

Харківське шосе, 48 ,
м. Київ, 02160, Україна
Тел.:
38 044 2925642,
38 096 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua

Виробництво методом фінішного змішування з німецької сировини та реалізація
наногібридного фотополімерного матеріалу Sagen Balance з великим вибіром кольорів
для імітації дентину, емалі та ріжучого краю. Також пропонуються нанобонд, рідко-текучі
фотополімери, барвники, рідкі опакові матеріали. Є можливість замовити пробний набір
матеріалу безкоштовно.
Ендодонтична технологія Endo-Express & SafeSiders (від Dr.Alan Deutsch, EDS, США)
на основі пласких інструментів з reciproc коливанням і спеціального ендодонтичного
наконечника. Проводяться постійні навчальні майстер-класи. Є можливість замовити
стартовий набір елементів технології для апробації на 1 тиждень безкоштовно.
Представництво широкої ендодонтичної програми інструментів від компанії Perfect
Medical (Китай), якість гарантована за рахунок використання у виробництві тільки
високоякісних швейцарських та німецьких технологій, представлені інструменти від простих
стальних до найсучасніших нікель-титанових серії Gold.
Представництво широкого асортименту алмазних та твердосплавних бурів для обробки
та розрізання (Prima Dental Group, Англія).
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SAGADENT LTD.

8

48 Kharkivsyke shosse,
02160, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2925642,
38 096 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua

Manufacturing and sales of dental light-curing materials under name Sagen Balance based
on raw materials from Germany. The exclusive distribution in Ukraine of endodontics from EDS
company (USA) as well as endodontics from Perfect Medical (China).
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САТВА-СЕРВІС
БУДНІК С.П., ПП

22

вул. Чистяківська, 23,
м. Київ, 03062, Україна
Тел.:
38 044 3611060,
38 050 3117080,
38 067 7507572,
38 097 7909670
Тел./Факс:
38 044 2053651

Торгівля стоматологічним, зуботехнічним обладнанням та інструментарієм.
Турбінні приставки, портативні бормашини виробництва Корея, запчастини до них.
Турбінні та мікромоторні наконечники, пневматичні та електричні мікромотори.
Електрошпателі та воскотопки.
В асортименті лабораторний посуд.
Великий вибір полірувальних щіточок для стоматологів та зубних техніків.
Гарантійне та післягарантійне обслуговування.
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СВД ТРЕЙДІНГ
Тов

11

вул. Сокальського,1, оф. 27,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.:
(044)4689663
Тел./Факс:
(044) 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net

Гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірмвиробників:
- ỜờDENT;
- Бори і фрези (лікарські та лабораторні), Німеччина;
- DENTAL MAPKET;
- Стоматологічний інструмент, Італія.
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SVD TRADING
LTD.

11

Of. 27, 1, Sokal’skogo St.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone:
+380 444689663
Phone/Fax:
+380 44 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net

Wholesale and retail sales of dental products from our partner companies-manufacturers:
- ỜờDENT;
- Drills and cutters (medical and laboratory), Germany;
- DENTAL MARKET;
- Accessories, impression trays, surgical instruments, Italy.
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СЕНСТРЕЙД
ТОВ

12

вул. Волинська, 60,
м. Київ, 01151, Україна
Тел.:
38 044 2218554
e-mail: dentmarket.com.ua@ukr.net
www.dentmarket.com.ua

FGM – бразильський лідер по професійному та домашньому відбілюванню, визнаний
в 70-ти країнах світу. Виробник високоякісних фотополімерних композитів Opallis, Llis,
пломбувальних та фіксіційних цементів, лікувальних матеріалів.
Lascod – відомий за найкращою у світі відбитковою альгінатною масою - Kromopan.
Нашою компанією також представлений C-силікон Silaxil, A-силікон Ghenesyl, силікон для
реєстрації прикусу – Oklurest, високоякісні гіпси та цементи.
SOCO–- стоматологічні наконечники та комплектуючі до них.
DENJOY – фотополімеризатори, апекслокатори, ендодонтичні мотори, пульптестери,
обтуратори для гуттаперчі.
DEKA – паперові та гуттаперчеві штифти.
Skydent – дентальна рентгенплівка класу D та E.
SD-Speedx – самопроявна рентгенплівка.
Vortex – високоякісні стоматологічні аксесуари: артикуляційний папір, латексні листи
для коффердаму.
Oxford Scientific – німецький виробник високоякісних стоматологічних матеріалів.
ТОР ВМ – матриці та шліфувальні матеріали.
ФОРМА – позолочені, титанові та скловолоконні штифти.
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SENSTRADE
LTD

12

60, Volyns’ka St.,
01151, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2218554
e-mail: dentmarket.com.ua@ukr.net
www.dentmarket.com.ua

FGM – Brazilian leader of professional and home whitening, well known in
70 countries. Manufacturer of high quality light cure composites Opallis and Llis, filling and
fixing cements, and treatments.
Lascod – famous for the best in the world alginate impressing material - Kromopan. Also
our company presents C-Silicon Silaxil, A-Silicon Ghenesyl, bite registration silicon Oklurest,
high quality plasters and cements.
SOCO – dental handpieces and spare parts.
Denjoy – LED curing lights, apexlocators, endo motors, pulptesters, gutta percha
obturators.
DEKA – paper and guttapercha points.
Skydent – dental films D and E types.
SD-Speedx – self developing dental films.
Vortex – high quality dental accessories: articulating papers, dental dams, ect.
Oxford Scientific – manufacturer of high quality dental materials from Germany.
TOR VM – matrices and polishers.
FORMA – golden-plated, titanium and glassfiber points.
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СПД САРАЄВ М.В.

45

вул. Г. Тимофєевої, 15, к. 42,
м. Київ, Україна
Тел.:
38 044 2387097,
38 050 4105775, 9113177

Стоматологічне обладнання , матеріали та інструментарій для стоматологічних клінік
- Наконечники. Електромотори.
- Інтраоральні камери.
- Стерилізаційне обладнання.
- Компресори та відсмоктуючи агрегати.
- Фотополярізацийні лампи
Продаж. Ремонт та технічне обслуговування.
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СПОФА ДЕНТАЛ А.С.
Чеська Республіка. Представництво в Україні

9

бульв. Л.Українки, 26,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.:
38 044 2864912,
Факс:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Матеріали для терапевтичної та ортопедичної стоматології.
Офіційні дилери представництва «Spofa-Dental a.s.» в Україні:
«Укр-Медмаркет»
тел.:
38 044 2387225 (або 26)
«Регард»
тел.:
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SPOFA DENTAL A.S.
Czech Republic. Representation in Ukraine

9

26, L. Ukrayinky Boul.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 2864912,
Fax:
38 044 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com

Materials for therapeutic and orthopedic dentistry.
Official dealers of «Spofa-Dental a.s.» in Ukraine:
«UKR-MEDMARKET»
Phone:
38 044 2387225 (or 26)
«REGARD»
Phone:
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СТАМІЛ
Тов

10

а/с 52, м. Київ, 02132, Україна
Тел.:
38 044 3377353, 3377323 (Роздрібний відділ),
38 044 3377343 (Дилерський відділ)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua
Лук’янівське відділення:
вул. Бердичівська, 1
м. Київ, 04116, Україна
Тел. /факс:
38 044 2270755, 2281869

Дентальне Депо Компанії «СТАМІЛ» – офіційно та ексклюзивно представляє компанії:
Ultradent (США), JenDental LLC (США), DS Dental (Швейцарія), GlassPan(США), Dentium
(Корея), ТОР (Росія). Офіційний дилер компаній: 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco.
Дентальне Депо Компанії «СТАМІЛ» здійснює поставки стоматологічного обладнання,
матеріалів та аксесуарів провідних фірм-виробників: Kodak, Dentsply, Maillefer, 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 метало-керамічного
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» та світлодіодні фотополімерізатор «Lumeon-GP».
За більш ніж два десятиріччя 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, пародонтологія, гнатологія, профілактика,
хірургія, правові аспекти та психологія 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 4000 стоматологів.
Компанія «СТАМІЛ» це: виробництво, розробка та досліди; стоматологічне обладнання
та матеріали; спеціалізоване видання та навчання.
СТАМІЛ – ВАШ ПАРТНЕР В СТОМАТОЛОГІЇ.
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STAMIL
COMPANY

10

mail box 52, 02132, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:
38 044 3377353, 3377323 (Retail department)
38 044 3377343 (Wholesale department)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua
For letters – Office Lukyanivka:
1, Berdychivska str.,
04116, Kyiv, Ukraine.
Phone/Fax:
38 044 2270755, 2281869

Dental Depot of «STAMIL» COMPANY is an official and exclusive representative of the following
companies: Ultradent (USA), JenDental LLC (USA), DS Dental (Switzerland), Dentium (Korea), TOP
(Russia). It is also an authorized distributor of such companies as 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco,
GlasSpan.
Dental Depot of «STAMIL» COMPANY supplies materials, dental equipment and accessories
manufactured by Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, Alfa-Beta, VladMiva, Spofa-Dental, Dentsply, Maillefer,
Mani, BODE and others.
The Depot exclusively represents in Ukraine the following products, manufactured by AmericanUkrainian 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:
«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 nine 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 scientific magazine – «Denta-Blitz», which provides information about the
up-to-date dental technologies and materials, clinical cases, seminars, lectures, conferences, exhibitions
etc.
More then 4000 dentists receive «Denta- Blitz» magazine free of charge by mail.
«STAMIL» COMPANY – manufacturing, development and researches, dental equipment and materials,
special education and dental magazine.
STAMIL IS YOUR PARTNER IN DENTISTRY.
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СТОМАТОЛОГ ІНФО

а/с 2859, м. Харків, 61100, Україна
Тел.:
38 057 7516930
38 057 7121931
e-mail: info@avista.kh.ua
www.stomatologinfo.com

Повнокольоровий щомісячний журнал, який читає переважна більшість стоматологів
України!
- «Стоматолог ІНФО» – це найкраща добірка вітчизняних та іноземних матеріалів про
передові та актуальні технології для справжніх професіоналів.
- Понад шістдесят сторінок найцікавішої інформації кожного місяця!
- Унікальна перевага нашого видання – щомісячний огляд останніх змін у законодавстві,
підкріплених консультаціями та роз’ясненнями юриста.
- Незалежні думки, полеміка, дискусії, події!
Середньомісячний наклад – 6500 прим.
Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» 96277
Середньомісячний наклад журналу – 6500 прим.
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STOMATOLOG INFO

P.O. Box 2859, 61100, Kharkiv, Ukraine
Phone:
38 057 7516930
38 057 77121931
e-mail: info@avista.kh.ua
www.stomatologinfo.com

Stomatolog-info is a monthly journal for professional dentists. It gives reviews over latest
changes in legislation, provides explanations and clarifications 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
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СТОМАТОЛОГ-Ж
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА

18

вул. Ш.Руставелі, 27 А,
м. Київ, 01033, Україна
Тел.:
38 044 5319891
Тел./Факс:
38 044 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua

Фірма «Стоматолог-Ж» займається гуртовою та роздрібною торгівлею стоматологічним
обладнанням, інструментарієм, матеріалами та дезінфікуючими засобами провідних
компаній світу для комплексного забезпечення клінік, приватних кабінетів та зуботехнічних
лабораторій.
Стабільно працює на ринку стоматології України вже понад 20 років і є офіційним
представником наступних фірм:
Chiromega s.r.o. (Словаччина) – виробник стоматологічних установок Chiromega;
Медіпрогрес (Словаччина) – виробник новітнього покоління стоматологічних установок
серії Хірадент (Практік, Міні);
BMS Dental Srl (Італія) – виробник парових стерилізаторів (автоклавів);
Dental Market srl (Італія) – виробник стоматологічних матеріалів та інструментарію;
«Т-Мед» (Росія, м. Серпухов) – виробник стоматологічної техніки: турбінних та
мікромоторних наконечників, пневматичних і електричних мікромоторів, портативних
бормашин;
Юнідеза-оді (Іспанія) – виробник високоякісних акрилових зубів.
Діє гнучка система знижок для постійних та гуртових покупців.
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STOMATOLOG-G
INDUSTRIAL & COMMERCIAL FIRM LLC

18

27, Sh. Rustaveli St.,
01033, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 044 5319891
Phone/Fax:
38 044 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua

Stomatolog-G LLC practices wholesale and retail trading of dental equipment, tools, materials
and disinfectant agents of the world’s prominent companies for complex supply of clinics, private
dentists’ offices and dental laboratories.
The firm has been on the dental market of Ukraine for more than 20 years and is an official
representative of the companies as follows:
Chiromega s.r.o. (Slovak Republic) – manufacturer of the Chiromega dental units;
Mediprogres (Slovak Republic) – manufacturer of the new generation dental units, the
Hiradent series (Practic, Mini);
BMS Dental Srl (Italy) – autoclaves manufacturer;
Dental Market srl (Italy) – dental materials and tools manufacturer;
«T-Med» (Russia, Serpuhov) – manufacturer of the dental technical equipment, namely:
air-turbine and micromotor handpieces, pneumatic and electric micromotors, portable dental
drilling machines;
Unidesa-odi (Spain) – high-quality acryl teeth manufacturer.
There is a flexible discount system for regular customers and wholesale buyers
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СТОМАТОЛОГІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ –
Zooble.com.ua
Журнал
вул. Срібнокільська, 20, к. 306,
м. Київ, 02095, Україна
Тел.:
38 067 4608678
Факс:
38 044 5739773
e-mail: zooble@zooble.com.ua
www.zooble.com.ua
Щомісячний рекламно-інформаційний журнал для стоматологів і зубних техніків
України.
Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. Тираж – 5000.
Онлайн-архів журналу на сайті Zooble.com.ua.
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STOMATOLOGІCHNІ ОGOLOSHENNYA –
Zooble.com.ua
Magazine
apt. 306, 20, Sribnokilska St.,
02095, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 067 4608678
Fax:
38 044 5739773
e-mail: zooble@zooble.com.ua
www.zooble.com.ua
Monthly advertising magazine for dentists and dental technicians of Ukraine.
The certificate of registration of KV 16800-5472 from 12.07.2010 PR. Edition – 5000.
The online version of the journal Zooble.com.ua
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У-ІМПЛ
ТОВ

7

б-р Лесі Українки, 23 а, оф. 3,
м. Київ, 01133, Україна
Тел.:
38 067 4063199
Тел./Факс:
38 044 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com
U-implSwitzerlandGmbH
Aarbergstrasse 107aCH-2502 Biel
Phone/Fax:
41(0)32 323 01 88

Українсько-Швейцарська компанія «У-ІМПЛ» – лідер українського ринку дентальних
імплантатів, має 25-ти річний досвід виробництва і продажу імплантатів та інструментів для
стоматологічної імплантації. Компанія упевнено займає перші позиції на європейському
ринку стоматологічних імплантатів. Центральний офіс компанії знаходиться в м. Біль
Швейцарія.
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U-IMPL LTD

7

off.3, 23-A Lesya Ukrayinka Blvd,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone:
38 067 4063199
Phone/Fax:
38 044 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com
U-implSwitzerland GmbH
Aarbergstrasse 107a CH-2502 Biel
Phone/Fax:
41(0)32 323 01 88

Ukraine-Swisscompany «U-IMPL» – the leader ofUkrainianmarketof dentalimplants,has
25 years of experienceof production andsaleof implants andinstrumentsfordentalimplants.
The companyconfidently takesthe first positionin the European marketdentalimplants.The
centraloffice is locatedin the cityBiel, Switzerland
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Український медичний портал

м. Вінниця, вул. Стрілецька, 95 оф. 58
Тел./факс:
38 096 5797727,
38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
www.med-ukraine.info

Портал присвячений висвітленню новітніх тенденцій та досягнень в галузі медицини.
Ресурс орієнтовано на широку аудиторію: від лікарів до звичайних читачів. Існує можливість
вибору новин за рубриками та слідкувати за ними через соціальні мережі та email-розсилку.
Особлива увага приділена реформуванню системи охорони здоров’я України.
Окремий розділ порталу присвячено медичним подіям: конференціям, семінарам,
виставкам.
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Ukrainian medical portal

of. 58, 95, Sriletska Str.,
Vinnytsia, Ukraine
Phone/fax :
38 096 5797727,
38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
www.med-ukraine.info
The portal is devoted to the latest trends and achievements of medicine.
The resource is aimed at a wide audience: from specialists to ordinary readers. It is
possible to select news by the rubrics and follow them on social networks and through emailsubscription.
Great attention is paid to reforming the health care system of Ukraine.
One of the sections of the portal is containes a list of medical events: conferences, seminars,
exhibitions.
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ФОТОН
ТОВ НВП

39

вул. Бродівська, 59 А,
м. Тернопіль, 46002, Україна
Тел.:
38 066 2136831,
38 067 6955121,
38 050 5262985
Тел./Факс:
38 0352 522458
e-mail: foton.nvp@gmail.com, bibikanat@gmail.com
www.fotonnvp.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Фотон»,
розробник та виробник світлодіодних (LED) світильників засновано в 2009 році.
Основним напрямком діяльності є розробка та впровадження сучасних енергозберігаючих
технологій у повсякденне життя.
Асортимент продукції розробляється фахівцями підприємства з урахуванням останніх
новітніх тенденцій в світлотехніці і на даний час це серії вуличних світильників типу
ДКУ30У, промислових (для медицини,стоматології, харчової промисловості) типу ДСО ,
для освітлення житлових та громадських приміщень типу ДВО, ДПО.
Велика увага приділяється якості продукції та контролю стабільності якості, що дозволило
підприємству отримати декларації про відповідність продукції технічному регламенту.
- Світильники поля, світлодіодні, для стоматологічних кабінетів;
- Світильники поля, світлодіодні, для стоматологічних кабінетів суміщені з
програмованими бактерицидними ультрафіолетовими випромінювачими, відкритого або
закритого типу, для знезараження приміщень ( кабінету);
- робочі світильники, світлодіодні, для зуботечнічних лабораторій.
Світильники оснащені світлодіодами OSRAM, різних кольорових температур
4100,5100,6500 градусів Кельвіна, з високим індексом кольропередачі Ra 95.
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ЯСМІН
ПП

50

вул. Валова, 16,
м. Тернопіль, 46000, Україна
Тел.:
38 096 1459620,
38 050 1330412,
38 0968877307
e-mail: yasmin_sv@ukr.net
yasminua.wordpress.com

Приватне підприємство «Ясмін». На ринку України працюємо з обертовим та
ендодонтичним інструментарієм для стоматологів і технічних лабораторій. Основні
бренди, які ми представляємо :
- «HORIKO», Hopf,Ringleb & Co. GMBH & CIE. (Німеччина): виробник високоякісних борів
і штрипсів, полірувального інструменту для стоматологів та фрез, дисків, полірувальних
систем для технічних лабораторій.
- Dumont Instruments & Co. (Бельгія): виробник якісних діамантових і твердосплавних
борів для стоматологів, а також всього спектру обертового інструменту для Технічних
лабораторій.
- «TRI HAWK»(Канада): виробник високоякісних твердосплавних борів для розрізання
металокерамічних коронок.
Також у нас представлені в широкому асортименті вироби фірм «Stoddart»(Англія)
- полірувальні резинки і щітки для стоматологів і технічних лабораторій;
«EVE»(Німеччина) - полірувальні системи для технічних лабораторій; «Roder» (Німеччина)
– дзеркала оглядові; «Perfect» (Китай) – машинна і ручна ендодонтія та інші.
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У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
-

журнал «ДентАрт»..............................................................................(м. Полтава, Україна)
журнал «СтоматологІнфо».................................................................... (м. Харків, Україна)
журнал «ДентаКлуб»............................................................................. (м. Харків, Україна)
журнал «Стоматологічні оголошення».....................................................(м. Київ, Україна)
журнал «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія»......................... (м. Львів, Україна)
журнал «Новини стоматології»............................................................... (м. Львів, Україна)
журнал «Современная Ортодонтия».......................................................(м. Київ, Україна)
журнал «Сучасна стоматологія»..............................................................(м. Київ, Україна)
журнал «Зубне протезування».................................................................(м. Київ, Україна)

А ТАКОЖ У НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
-	Газета «Афіша Прикарпаття»..............................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
-	Газета «Від і до».................................................................................(м. Чернівці, Україна)
-	Газета «Газета в дорогу»......................................................................... (м. Львів, Україна)
-	Газета «Закарпатські оголошення»................................................... (м. Ужгород, Україна)
-	Газета «Львівська пошта»....................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя»................................................................................. (м. Ужгород, Україна)

РЕКЛАМА НА РАДІО:
- Радіо «Львівська хвиля»
- Радіо «Люкс»
- Радіо ФМ Галичина
- Радіо «Західний полюс»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5-ИЙ КАНАЛ

ПІДТРИМКА В INTERNEТ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РЕСУРСИ:
- http://www.galexpo.com.ua
- http://stomatologinfo.com/
- http://forum.stomatforum.com/
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- http://navistom.com/
- http://zooble.com.ua/
- http://dentaclub.com.ua/
- http://dentart.org/
- http://www.galdent.com.ua/
- https://dentistcalendar.com/
- http://vse32.com.ua/
- http://www.belodent.org/
- http://zdorov-info.com.ua/
- https://itmed.org
- https://dentist-club.com.ua/
- http://www.prostodoctor.com.ua/
- https://med-ukraine.info/
- http://www.dentpress.com.tr/

ЗАГАЛЬНО ІНФОРМАЦІЙНІ ПОРТАЛИ:
- http://www.lvivpost.net/
- https://www.ria.com/
- https://infomisto.com
- https://worldexpo.pro
- https://www.032.ua
- https://www.0342.ua/
- http://news.kompass.ua/
- https://lviv.vgorode.ua/
- http://www.citylife.net.ua/
- https://moemisto.ua/
- http://lviv.travel/
- https://afisha.vash.ua/
- https://dyvys.info/
- https://list.in.ua/
- http://mydim.ua/
- https://ua.all.biz/
- https://citycard.travel/
- https://lemberg-news.info/
- https://lcci.com.ua/
- http://www.lvivconvention.com.ua/
- https://city-adm.lviv.ua/
- http://guru.ua/
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- https://agroc.com.ua/
- https://profbook.com.ua/
- https://allevents.in/

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ FACEBOOK-СПІЛЬНОТИ:
- https://www.facebook.com/Dental.Ukraine.Lviv/
- https://www.facebook.com/groups/stomatology2.0/
- https://www.facebook.com/groups/sdeua/
- https://www.facebook.com/groups/dentalyug/
- https://www.facebook.com/groups/859808147384545/
- https://www.facebook.com/groups/DentalLife/
- https://www.facebook.com/groups/vinstom/
- https://www.facebook.com/groups/768366816646900/
- https://www.facebook.com/groups/255319687940767/
- https://www.facebook.com/SP.PROMED
- https://www.facebook.com/groups/362079857291038
- https://www.facebook.com/groups/1009272642469916/
- https://www.facebook.com/stellawardcom
- https://www.facebook.com/stomgazeta
- https://www.facebook.com/stomportal22031978/
- https://www.facebook.com/stomprom.seminar
- https://www.facebook.com/groups/1864974390395035
- https://www.facebook.com/groups/dentalevents
- https://www.facebook.com/groups/stomseminar
- https://www.facebook.com/groups/713610391990901
- https://www.facebook.com/groups/313215588822369
- https://www.facebook.com/groups/404879192951213
- https://www.facebook.com/groups/dentist.news
- https://www.facebook.com/stomatologija
- https://www.facebook.com/Dentistry_Forum-1814162195476280
- https://www.facebook.com/Vrach.Stomatolog/
-https://www.facebook.com/D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%98-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B
D%D1%8B%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-210903608999595/
- https://www.facebook.com/groups/789568031104747/
- https://www.facebook.com/World.Of.Dentistry/
- https://www.facebook.com/groups/536542199773614
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- https://www.facebook.com/groups/776976515679413/
- https://www.facebook.com/groups/EmployDent/
- https://www.facebook.com/groups/320075451774303
- https://www.facebook.com/medstylezp/
- https://www.facebook.com/groups/241182899666270/
- https://www.facebook.com/groups/1719425425025231
- https://www.facebook.com/groups/523490641166357
- https://www.facebook.com/groups/218406961521958
- https://www.facebook.com/groups/225340444240091
- https://www.facebook.com/groups/249920648387928
- https://www.facebook.com/groups/194284997426791/
- https://www.facebook.com/groups/1569994006578983
- https://www.facebook.com/groups/dentaltechniciansworldwide
- https://www.facebook.com/groups/367325303410922
- https://www.facebook.com/groups/194409137346070
- https://www.facebook.com/groups/303729826445955
- https://www.facebook.com/groups/318934874933158
- https://www.facebook.com/groups/dttcw
- https://www.facebook.com/groups/1184654241584291
- https://www.facebook.com/groups/1555686858037545/
- https://www.facebook.com/groups/397542287090231/
- https://www.facebook.com/groups/522902324527299
- https://www.facebook.com/DentalTechnicians
- https://www.facebook.com/ukdentaltechs
- https://www.facebook.com/antonistsolkas/
- https://www.facebook.com/DentalTechnicianFanpage/
- https://www.facebook.com/Dental-Technician-1688311674777942
- https://www.facebook.com/Technician-Dental-1662918113940663
- https://www.facebook.com/groups/292994844435895
- https://www.facebook.com/pg/revision.dental.lab/
- https://www.facebook.com/groups/144189465706527
- https://www.facebook.com/groups/diorto/
- https://www.facebook.com/groups/598079576914496
- https://www.facebook.com/groups/1483392531950653
- https://www.facebook.com/groups/2209459530
- https://www.facebook.com/groups/1541776452816376
- https://www.facebook.com/groups/1694299107510763/
- https://www.facebook.com/groups/731997533546852/
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- https://www.facebook.com/digitaldentistryedu
- https://www.facebook.com/groups/523664851119108
- https://www.facebook.com/groups/1692055057786937
- https://www.facebook.com/groups/exocadexperts
- https://www.facebook.com/groups/672247806173300/
- https://www.facebook.com/groups/1855142728070813/
- https://www.facebook.com/groups/436209406425242/
- https://www.facebook.com/drankitkgautam
- https://www.facebook.com/groups/105009840312180
- https://www.facebook.com/AmericanAcademyofPediatricDentistry
- https://www.facebook.com/groups/endodontic
- https://www.facebook.com/groups/871341449604944
- https://www.facebook.com/groups/894095357294662/
- https://www.facebook.com/groups/804662646346010
- https://www.facebook.com/groups/193192597467178
- https://www.facebook.com/AesDenToday
- https://www.facebook.com/groups/218182625194606
- https://www.facebook.com/groups/ourperiodontology
- https://www.facebook.com/groups/929726610442849
- https://www.facebook.com/Periodontology-891934747536490
- https://www.facebook.com/groups/679160488854103
- https://www.facebook.com/groups/implantarium/
- https://www.facebook.com/groups/1144616058889010/
- https://www.facebook.com/groups/426717504135465/
- https://www.facebook.com/groups/150351115093959
- https://www.facebook.com/Dentistry-Oral-Surgery-27482842088
- https://www.facebook.com/Dental-Radiology-874586885942046

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- 3 рекламні установки в центральній частині Львова

ЗАПРОШЕНО:
-	Близько 15000 керівників установ, організацій, спеціалістів, підприємств галузі всієї
України та ближнього зарубіжжя
Цей каталог протягом року буде доступним
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

	Дирекція X міжнародної стоматологічної виставки «Дентал-ЕКСПО-2019»
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки I
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
Департаменту охорони здоров’я ЛОДА
	Національній спілці стоматологів України
	Асоціації стоматологів Львівщини
	Асоціації студентів стоматологів
Зуботехнічній лабораторії С.Грибовського
Компанії GC
Компанії 3D Dental
Компанії «Аітас»
	Тренінг-Центру «Лідер»
	Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького
	Львівському палацу Мистецтв
	Агентство Економічної Безпеки «ЕФОРТ» ТОВ
«Світдруку» ПрАТ
«Формат-Захід» ТОВ
та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майстер-класів
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Всі авторські права належать ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, Тел.: (032) 2949114
Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.
	Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® та видавця щодо відповідальності 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.

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

