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органіЗатор ФорУМУ:
 Прат «гал-еКСПО»® 

 (Україна, м. Львів)

За ПідтрИМКИ:
 Міністерства охорони здоров’я України
 Департаменту охорони здоров’я лОДа

оФіційнИй Партнер 
наУКоВИх ЗаходіВ:

наУКоВі ПартнерИ:

інФорМаційні ПартнерИ:
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Україна, 79008, м. львів, вул. Винниченка, 30
тел.: (032) 2949112, 2949113
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua
МіСце ПроВедення ВИСтаВКИ:
Львівський Палац Мистецтв, вул. Коперника,17
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ПРОгРаМа РОБОтИ

15 чеРвня
10:00 – 13:00 Юридичний практикум для стоматологів
   «від отримання ліцензії до перевірок та безперервного професійного  
   розвитку»

Організатор:
Лектор: Тереза Кравець
Місце проведення:  конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв

10:00 – 18:00 Фахова школа дитячих стоматологів
   «Міждисциплінарна співпраця – шлях до стоматологічного здоров’я  
   дітей. Рекомендації фахівців»

Організатори: 
Місце проведення:  конференц-зал №6 (III поверх), Львівський палац мистецтв

10:00 – 14:00 Майстер-клас з відеодемонстрацією 
   «Пряма реставрація молярів: техніка штампу та free-hand моделювання.  
   техніки профарбовування фісур»

Організатори:
Лектор: Ярина Гавришкевич
Місце проведення: конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв

14:30 – 18:00 Курс-демонстрація 
   «Протоколи інструментації кореневих каналів»

Організатор:
Лектор: Андрій Сапелюк, лікар
Місце проведення: конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв

13:30 – 18:00 Майстер-клас 
   «Створення зони прикріплених ясен навколо імплантатів»

Організатори:
Лектор: Христина Рижук
Місце проведення: конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв

16 чеРвня
10:00 – 12:00  Юридичний воркшоп 
   «Приватна стоматологічна практика: запитання та відповіді»

Організатор: 
Лектор: Тереза Кравець
Місце проведення: конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв
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ПРОгРаМа РОБОтИ

10:00 – 18:00 Українська ортопедична конференція для лікарів стоматологів  
   та зубних техніків

Організатори: 
Місце проведення: конференц-зал №6 (III поверх), Львівський палац мистецтв

12:30 – 14.00 Семінар 
   «Системні та місцеві фактори ризику захворювань пародонту»

Організатор: 
Лектор: Юлія Чумакова
Місце проведення: конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв

14:30 – 18:00 Семінар 
   «Особливості індивідуальної та професійної гігієни ротової порожнини  
   у пацієнтів з різними формами гінгівіту»

Організатор: 
Лектор: Чумакова Ю.Г., д.м.н., професор.
Місце  проведення: конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв

15:00 – 19:00 Практичний майстер-клас 
   «Клаптева пародонтальна хірургія»

Організатори: 
Лектор: Мирослав Солонько
Місце проведення: конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв

17 чеРвня
10:00 – 14:00 Симуляційний тренінг 
   «використання сканерів Trios в стоматологічній практиці»

Організатор: 
Місце проведення: конференц-зал №7 (III поверх), Львівський палац мистецтв

10:00 – 12:00 Майстер Клас-демонстрація 
   «Комп’ютерне планування імплантації: легкий старт  з ImplaStation»

Захід проводиться за приянням:
Місце проведення: конференц-зал №5 (III поверх), Львівський палац мистецтв
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ПеРелІК УчаСнИКІв За алФавІтОМ

№стендA №сторінки

ALMA MATER  
 гаЗета. ЗаСноВнИК і ВИдаВецЬ: лЬВіВСЬКИй націоналЬнИй  
 МедИчнИй УніВерСИтет іМені данИла галИцЬКого ...................................10
CRUTTER ................................................................................................................. 29 ......12
DLX.UA...................................................................................................................... 23 ......13
ITMED Міжнародна МедИчна ПлатФорМа ...........................................................15
GCEEO в УКРаїнІ ................................................................................................... 14 ......17
HARM REDUCTION PROGRAMS ......................................................................... 30 ......18
LANDAU UNIFORMS UKRAINE ............................................................................ 22 ......19
MEDQUEEN.COM ...............................................................................................................20
SKARbODENT ......................................................................................................... 37 ......22
SYSTEM MEDICALS ............................................................................................... 54 ......23
UP&DO – еКСКлЮЗИвнИй ПРеДСтавнИК КОМПанІй БІОгОРІЗОнт  
 та ЮнІвет в УКРаїнІ ...................................................................................... 26 ......24
V-SMILE HAPPY ZIR ............................................................................................... 50 ......25
а Дент оФіційнИй ПредСтаВнИК В УКраЇні КоМПанія «арКона» ...... 42 ......26
аІтаС ПлЮС тоВ ................................................................................................... 21 ......28
БейОнД УКРаїна тоВ ......................................................................................... 18 ......30
веРШИна-Дент тЗоВ ........................................................................................... 9 ......32
вИДавнИчИй БУДИнОК еКСПеРт тоВ .....................................................................34
вІтаДент лтД торгоВа МарКа «VITAPLANT» .............................................. 53 ......36
вІтаДент МеДтеХнІКа тоВ .............................................................................. 46 ......38
галДент ВИдаВнИцтВо .................................................................................... 60 ......39
глаКСОСМІтКлайн ХелСКеР ЮКРейн т.О.в. .............................................. 25 ......41
ДенКО-УКРаїна тЗоВ .......................................................................................... 48 ......42
Д-ОПтІК тоВ ............................................................................................................ 47 ......43
ДеКСтаР .................................................................................................................. 41 ......45
ДентаКлУБ ........................................................................................................................47
ДентаКОМ СПд Фо СИдоренКо о.В. ............................................................... 1 ......49
Дентал ДеПО теРнОПІлЬ тЗоВ ...................................................................... 57 ......51
Дентал ДеПО УКРаїна тЗоВ ............................................................................ 19 ......53
Дентал теХнОлОДЖІ.......................................................................................... 24 ......55
ДентСтал тЗоВ ...................................................................................................... 7 ......57
ДІДент тМ Фо-П лобаноВ С.о. ........................................................................ 31 ......59
ДФЗ-Дентал ........................................................................................................... 28 ......61
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ПеРелІК УчаСнИКІв За алФавІтОМ

№стендA №сторінки

ІвОДент тоВ ............................................................................................................ 2 ......63
ІлтаМеД КоМПанія, тЗоВ  
 оФіційнИй ПредСтаВнИК ФірМИ THIENEL DENTAL (ніМеччИна)  .... 59 ......65
ІтеРУМ Дентал ІМПлантС ................................................................................ 12 ......66
КваДРО-М ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо ........................................................... 16 ......68
КОМДент тоВ (КолИшня ФірМа «СерВіС-центр» тоВ) ........................... 36 ......69
КРИЖанОвСЬКИй л.а. ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ ....................................11 ......71
лІгея ........................................................................................................................ 40 ......72
МеД-Дентал СеРвІС тоВ ................................................................................... 39 ......74
МеДтеХнІКа-Дент тЗоВ ....................................................................................... 6 ......76
МеДИчнИй УКРаїнСЬКИй ПОРтал ............................................................................78
наРОДне ЗДОРОв’я 
 МедИчнИй чаСоПИС УКраЇнСЬКого ліКарСЬКого тоВарИСтВа  
 У лЬВоВі та лнМУіМені данИла галИцЬКого ..................................................80
наЦІОналЬна СПІлКа СтОМатОлОгІв УКРаїнИ ........................................ 20 ......81
ОДІССей-Дент тоВ .............................................................................................. 17 ......82
ОКСІя тоВ ................................................................................................................. 4 ......83
ОКСОМат-ан тоВ.................................................................................................... 8 ......85
ОПтІМа ..................................................................................................................... 34 ......86
ПРеМ’ЄР-Дентал тЗоВ ....................................................................................... 44 ......88
ПРОгРет нВФ, тЗоВ ............................................................................................. 27 ......90
ПРОМеД СП ............................................................................................................... 5 ......92
ПРОтеК СОлЮШнЗ УКРаїна тоВ ..................................................................... 49 ......94
СагаДент тоВ ........................................................................................................ 3 ......96
СвД тРейДІнг тоВ ............................................................................................... 10 ......98
СенС ......................................................................................................................... 13 ....100
СМайл енеРДЖІ гРУП тЗоВ .............................................................................. 45 ....102
СПД СаРаЄв М.в. .................................................................................................. 35 ....104
СтаМІл тоВ ............................................................................................................. 15 ....105
СтОМатеХнІКа ...................................................................................................... 37 ....107
CтОМатОлОгІчнІ ОгОлОШення –ZOObLE.COM.UA ...........................................108
СУчаСна ОРтОДОнтІя ВИдання ...................................................................110
ФОтОн тоВ нВт ..................................................................................................... 38 .... 112
чвИКОва алла  тОМаШІвна СПд Фо ........................................................... 55 .... 113
яСМІн ПП ................................................................................................................. 33 .... 114
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LIST OF EXHIbITORS
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MEDQUEEN.COM ...............................................................................................................21
A DENT 
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AITAS PLUS LTD. .................................................................................................... 21 ......29
bEYOND UKRAINE LTD. ........................................................................................ 18 ......31
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VITADENT LT� ......................................................................................................... 53 ......37
GALDENT pUbLIShING ......................................................................................... 60 ......40
D-OPTIC LLC ............................................................................................................ 47 ......44
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DENTACLUb .......................................................................................................................48
DENTACOM ................................................................................................................ 1 ......50
DENTAL DEPO TERNOPIL LT� ............................................................................. 57 ......52
DENTAL DEPO UKRAINE LT� ............................................................................... 19 ......54
DENTALTECHNOLOGY .......................................................................................... 24 ......56
DENTSTAL LLC   ........................................................................................................ 7 ......58
DIDENT TM  SP LOBANOV S.O. ............................................................................ 31 ......60
DFZ-DENTAL ............................................................................................................ 28 ......62
IVODENT LT� ............................................................................................................. 2 ......64
ITERUM DENTAL IMPLANTS ................................................................................. 12 ......67
KOMDENT LLC. (FORMER SERVICE-CENTRE LTD.) ........................................ 36 ......70
LIGEYA ...................................................................................................................... 40 ......73
MED-DENTAL SERVICE LLC ................................................................................. 39 ......75
MEDTECHNIKA-DENT LT� ...................................................................................... 6 ......77
UKRAINIAN MEDICAL PORTAL .......................................................................................79
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LIST OF EXHIbITORS
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PROMED JV................................................................................................................ 5 ......93
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SAGADENT LTD. ....................................................................................................... 3 ......97
SVD TRADING LTD. ................................................................................................. 10 ......99
SENS ......................................................................................................................... 13 ....101
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STAMIL ...................................................................................................................... 15 ....106
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УчаСнИКИ вИСтавКИ

газета «Alma Mater» – щомісячне передплатне видання, яке:
- висвітлює актуальні питання медичної освіти і охорони здоров’я;
- інформує про різні напрямки діяльності львівського національного медичного 

університету імені данила галицького;
- публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики

ALMA MATER
гаЗета. ЗаСноВнИК і ВИдаВецЬ: лЬВіВСЬКИй 
націоналЬнИй МедИчнИй УніВерСИтет іМені данИла 
галИцЬКого

вул. Пекарська, 69,  
 Львів, 79010, Україна
Тел.: +38 032 2755875
e-mail: almater@ukr.net
new.meduniv.lviv.ua
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EXHIbITORS

ALMA MATER
NEWSPAPER. FOUNDER AND PUBLISHER: DANYLO HALYTSKY 
LVIV NATIONAL M��ICAL UNIV�RSITY

Pekarska, 69 Str.,
79010, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2755875
e-mail: almater@ukr.net
new.meduniv.lviv.ua

The newspaper «Alma Mater»  is a monthly publication that:
- overs current issues of medical education and health care;
- inform about the various activities of Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
- publishes materials on various subjects
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УчаСнИКИ вИСтавКИ

CRUTTER

Тел.: +38 06 87178989
e-mail: crutter.sales@gmail.com
www.crutter.tech

CRUTTER - український виробник стоматологічних борів. наша мета довести, що в 
нашій країні може бути яКіСнИй продукт!

чому наші бори тоПоВі? 
Ми дуже уважно ставимось до контролю якості своєї продукції. Кожен бор проходить 

цикл перевірки, в тому числі:
- жорсткий контроль заготовки кожного бору на відповідність стандартам форми та 

діаметру ніжки, що сприяє довговічності цанги накінечника
- Перевірка заготовки кожного бору на відсутність радіального биття, що запезпечує 

ідеальну відцентрованість бору. це дарує неймовірний комфорт лікарю під час роботи з 
борами Crutter, подовжує тривалість служби накінечника та його підшипників

- Контроль ріжучих властивостей бора
- Подвійне нанесення алмазого покриття та контроль його нанесення на кожному борі
- Стійкість до передстерелізаційної обробки хімічними засобами, в автоклаві та 

сухожаровій шафі при умовах їх виконання згідно регламенту.
- Контроль якості кожного бора під мікроскопом
В асортимент наших алмазних борів входять всі можливі форми та розміри, які завжди 

в наявності. тому кожен лікар може вчасно поповнювати свої запаси та працювати 
найякіснішим продуктом.
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DLX.UA

м. Харків, Україна
Тел.: +38 095 0560569,
 +38 067 1191198
Тел./Факс: +38 057 7568000,
 +38 073 7720277
www.dlx.ua

DLX – інтернет-магазин, що спеціалізується на реалізації стоматологічних матеріалів, 
інструментарію та обладнання, проводить консультацію по їх використанню, а також 
пропонує гнучку систему знижок, як оптом так і в розріб. основною метою компанії є 
забезпечення лікарів – стоматолгів, зубних техніків усім необхідним, а також спростити для 
клієнтів процес замовлення матеріалів на сайті інтернет-магазину, завдяки досконалому 
сервісу, широкому асортимену якісної продукції та професійному підходу в роботі персоналу 
компанії. 

наше гасло: «Ми працюємо, щоб Ви заробляли!»
DLX – є офіційним дилером в Україні таких виробників як: Владмива, WOODPECKER, 

COXO, HUGE, KENDA, CODYSON, що дозволяє нам забезпечити як регулярні поставки 
їхньої продукції, так і оптимальні ціни. Продукція цих підприємств добре зарекомендувала 
себе і активно використовується в практиці лікарів-стоматологів.

WOODPECKER, COXO заводи розробляють устаткування, інструменти, які застосовують 
лікарі-стоматологи всіх вузьких напрямків, а також лікарі-хірурги щелепно-лицьового 
профілю, лор-лікарі, імплантологи. Переважно це виробництво  пьезо-електричних 
скейлерів, фотополімерніх ламп, апекслокаторів, ендомоторів, хірургічних п,єзотомів, 
фізіодеспенсорів.

HUGE – спеціалізується на виготовленні акрилових зубів. двошарові акрилові зуби 
застосовуються у виробництві часткових та повних зубних протезів.

ВладМиВа –- найбільший холдинг в області виробництва стоматологічної продукції 
відомий стоматологам в багатьох країнах. Компанія випускає великий асортимент 
матеріалів, всього налічується близько 300 найменувань продукції. Вона поставляється 
не тільки на внутрішній ринок, а й в 40 країн світу, що говорить про гідну якість і високу 
конкурентоспроможність продукції. основні напрямки виробництва «ВладМиВа» 
це пломбувальні материіали, єндодонтичні, профілактичні, лікувальні, допоміжні, 
остеопластичні матеріали, ортопедичні, зуботехнічні, дезинфікуючі засоби.
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DLX – an online store specializing in the sale of dental materials, tools and equipment, 
provides advice on their use, as well as offers a flexible system of discounts, both wholesale 
and retail. The main goal of the company is to provide doctors - dentists, dental technicians 
with everything they need, as well as to simplify the process of ordering materials for customers 
on the website of the online store, due to perfect service, a wide range of quality products and 
professional approach.

Our slogan: «We work to make you earn!»
DLX – is the official dealer in Ukraine of such manufacturers as: Vladmiva, WOODPECKER, 

COXO, HUGE, KENDA, CODYSON, which allows us to ensure both regular deliveries of their 
products and optimal prices. The products of these companies have proven themselves well 
and are actively used in the practice of dentists.

WOODPECKER, COXO plants develop equipment, tools used by dentists of all narrow areas, 
as well as maxillofacial surgeons, ENT doctors, implantologists. It is mainly the production of 
piezoelectric scalers, curing lights, apex locators, endomotors, Piezo Bone Surgery, implant 
motors and etc.

HUGE – specializes in the manufacture of acrylic teeth. Two-layer acrylic teeth are used in 
the production of partial and complete dentures.

Vladmiva is the largest holding company in the field of dental products known to dentists in 
many countries. The company produces a wide range of materials, there are about 300 products. 
It is supplied not only to the domestic market, but also to 40 countries around the world, which 
speaks of decent quality and high competitiveness of products. The main areas of production 
of «Vladmiva» are filling materials, endodontic, prophylactic, medical, auxiliary, osteoplastic 
materials, orthopedic, dental, disinfectants.

DLX.UA

Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 095 0560569,
 +38 067 1191198
Phone/Fax: +38 057 7568000,
 +38 073 7720277
www.dlx.ua
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ITMED
Міжнародна  
МедИчна ПлатФорМа

вул. Василя Чумака, 5, оф. 2 , 
м. Київ, 03065, Україна
Тел: +38 044 2999599
e-mail: portal@itmed.org
itmed.org

Міжнародна Медична Платформа ITMED поєднує споживача медичних послуг, 
медичного обладнання, витратних матеріалів і тих, хто ці послуги й товари пропонує. 
ITMED надає клінікам та лікарям можливість публікації на порталі своїх послуг, статей та 
новин, отримувати нових пацієнтів, замовляти витратні матеріали, медичні інструменти, 
обладнання та меблі.
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The ITMED International Medical Platform brings together consumers of medical services, 
medical equipment, consumables and those who offer these services and goods. ITMED 
provides clinics and physicians with the opportunity to publish their services, articles and news 
on the portal, receive new patients, order consumables, medical instruments, equipment and 
furniture.

ITMED
MIZhNARO�NA M��YChNA pLATFORMA

5, ofice 2, Vasylya Chumaka str., 
03065, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 2999599
e-mail: portal@itmed.org
itmed.org
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Створена у 1921 році компанія GC присвятила весь свій час та зусилля на розвиток 
стоматології та стала одним з найбільших та найуспішніших постачальників стоматологічних 
продуктів у всьому світі. десятиріччями створюючи інноваційну продукцію, проводячи 
наукові дослідження та впроваджуючи розробки найвищого рівня, компанія GC здобула 
репутацію світового лідера та стала відомою у понад 100 країнах світу завдяки неймовірній 
якості свого товару.

Запрошуємо вас приєднатися до товариства користувачів найвідоміших склоіономерних 
цементів FUJI, найестетичніших композитних матеріалів, найефективніших засобів з 
профілактики карієсу, а також ортопедичних пластмас та сімейства кераміки INITIAL, що 
перевершить усі ваші сподівання.

��

УчаСнИКИ вИСтавКИ

GCEEO в УКРаїнІ

Україна,04071 м.Київ
вул. Костянтинівська 32, оф. 10
Тел: +38 044 4636266
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com
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Harm Reduction Programs – проект, направлений на інформування стоматологів про 
наукові дані та дослідження, які стоять за альтернативами палінню. 

Ми прагнемо, щоб люди усвідомлено приймали рішення, спираючись на об’єктивну 
інформацію, могли отримати фахову і необхідну інформацію при звернені до лікаря.

За статистикою, стоматологи знаходяться на 2-му місці за відвідуваністю після 
терапевта. 

При цьому саме стоматологи можуть вказати на особливості впливу куріння на ротову 
порожнину ще на естетичному рівні та дати відповідні поради щодо зниження впливу. 

тому упевнена рекомендація лікаря стоматолога може допомогти курцеві прийняти 
життєво важливе для нього або неї рішення.

HARM REDUCTION  
PROGRAMS

Київ, Україна
Тел.: +38 050 4364333  
e-mail: harmreduction.programs@pmi.com  
www.pmiscience.com/
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Landau Uniforms Ukraine офіційний представник американського медичного одягу, 
Landau, Urbane, Smitten в Україні.  

У пакеті компанії 
 - 7 колекцій класу Luxe,
 - більше 25 топ моделей
 - Велика кольорова гамма
 - інноваційні та унікальні технології в тканині
 - Костюми створенні з урахуванням останніх модних тенденцій

LANDAU UNIFORMS UKRAINE

Адреса шоу-руму: 
вул.Володимира Великого,18, 2 пов., к.213, 
м. Львв, Львівська обл., 79000, Україна
www.lguniforms.com
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MEDQUEEN.COM

Тел: +38 098 4855018 
e-mail: medqueen.com@gmail.com
medqueen.com

Медичний інформаційний портал. Просування медичних послуг, сайтів, клінік. Медичний 
туризм: лікування за кордоном, стажування для медичних працівників.
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Medical information portal. Promotion of medical services, sites, clinics. Medical tourism: 
treatment abroad, internships for medical workers.

MEDQUEEN.COM

Phone: +38 098 4855018 
e-mail: medqueen.com@gmail.com
medqueen.com
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офіційний представник фірм CoXo. AzIMUT, Woodpecker та Asim Instruments в Україні. а 
також українських виробників стоматологічного та зуботехнічного обладнання і інструмента 
фірм Meddins, галіт і Прогрет, медичного одягу і дезінфікуючих засобів. доступні ціни і гнучка 
система знижок. Ми надаєм інформаційну підтримку  до обладнання яке продаєм.

основним напрямком компанії є продаж і обслуговування стоматологічних наконечників 
фірми Сохо.

Компанія «COXO» може запропонувати таку продукцію:
- наконечники турбінні,
- наконечники прямі,
- наконечники кутові,
- мікромотори,
- комплекти стоматологічних наконечників.

SKARbODENT

Голосіївський проспект, буд. 70, офіс 535, 
м. Київ, Україна
Тел.:  +38 050 4711663,
 +38 067 1865779,
 +38 093 4283940
e-mail: skarbodent@gmail.com
https://navistom.com/user-4117 
www.facebook.com/skarbo.dent
www.instagram.com/invites/contact/?i=xdn87jy4gmei&utm_
content=gjhost5
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Компанія Сістем Медікалс ексклюзивно  предсталяє на ринку преміальні німецькі 
системи закису озоту Baldus;

- діодні та єрбієві лаЗерИ LASOTRONIX, FOTONA 
- Портативні рентгени, візіографи та камеры REMEDI,  Сканери CRUXELL (Південна 

Корея);
- П’єзотоми DMETEC (Південа Корея) ;
- операційні лампи, коагулятори SHALYA (індія)
- бінокуляри JTL, налобні освітлювачі KSCOPE ;
- сканери 3D SHINING 
- операційні крісла RINI (швеція)
та AKRUS (німеччина), столи Медін (білорусь)

SYSTEM MEDICALS

Тел.:  +38 067 5968492
 +38 073 5968492
 +38 099 6673116
Highmedicaltechnology.com
Lasotronix.com.ua
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Up&Do – ексклюзивний представник компаній біогорізонт та Юнівет в Україні
Up & Do World- бренд, який можна описати 3 словами: прогресивний, турботливий, 

екологічний. «Прагни і роби» - це вільний переклад «Up & Do», зате чітке керівництво 
до дії. Створювати нове і вдосконалювати вже створене - за 16 років ми стали в цьому 
експертами і допомагаємо своїм партнерам рухатися в правильному напрямку.

Зусиллями нашої команди в Україну прийшли такі світові бренди, як Biohorizons і Univet 
і Up & Do наразі є екслюзивним представником цих брендів в Україні.  а ще тільки у нас ви 
знайдете якісно перекладені книги наоші Сато, отто цура, Марка хюрцелера, джованні 
Зуккеллі та інших світових світил. Продовжує розвиватися і наша академія підвищення 
кваліфікації для стоматологів.

будувати довгострокове взаємовигідне співробітництво і разом розвивати галузь - ось 
наша мета.

Up & Do World: Improving Dental Community.
новини про компанію UP&DO World в Україні можна дізнатися на веб-сайті https://up-

and-do.com/
 або на сторінці в Facebook https://www.facebook.com/up.and.do.world/
італійська компанія Univet спеціалізується на виробництві збільшувальних систем і 

захисних окулярів, в медицині і промисловості. Компанія отримала всесвітнє визнання 
завдяки своєму постійному розвитку, впровадженню інноваційних технологій та відповідності 
сучасним вимогам.

американська компанія BioHorizons прагне розробляти продукцію, що має наукове 
обгрунтування і надійні докази ефективності і безпеки. ця філософія була основоположною 
в 1997 році і залишається такою і сьогодні. на сьогоднішній день BioHorizons є однією з 
найбільш швидкозростаючих компаній в стоматологічній галузі і допомагає відновлювати 
посмішки клієнтів в 90 країнах світу. BioHorizons використовує науку і дані досліджень 
для створення унікальних стоматологічних імплантатів з підтвердженими позитивними 
результатами хірургічного лікування і прекрасної естетикою.

UP&DO – еКСКлЮЗИвнИй  
ПРеДСтавнИК КОМПанІй  
БІОгОРІЗОнт та ЮнІвет  
в УКРаїнІ
пров. Новонародний, 2, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: +38 044 5012214, 
 +38 067 1806538
up-and-do.com,
www.instagram.com/up.and.do,
www.facebook.com/up.and.do.world
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«V-smile» – це компанія, яка випускає розхідні матеріали для CAD CAM технологій. Сам 
завод розташований в Китаю, що позволяю знизити вартість виготовленого матеріалу. на 
сьогоднішній день продукція компанії успішно реалізується в більш ніж 90 країнах світу, а 
також має міжнародні сертифікати якості. Південна та північна америка, Європа та азія 
– основні напрямки реалізації продукції. головна мета компанії – доступна ціна та висока 
якість продукції!

В сучасний світ цифрових технологій, галузь стоматології теж не стоїть на місці. З 
кожним днем все більше лабораторій переходять на цифровий протокол виконання 
роботи. наявність якісного, та по доступній ціні розхідного матеріалу допоможе Вам бути 
конкуренто спроможними! 

Компанія випускає розхідні матеріали для 3-ох видів CAD CAM систем: Відкрита система 
(98.5мм); zirkonzhan (95мм); Amann Girrbach.

Ми є офіційним представником компанії, і пропонуємо наступні розхідні матеріали: 
- цирконієві заготовки (бланки)
- титанові заготовки (бланки)
- PMMA заготовки (бланки)
- PEEK заготовки (бланки)
- ACETAL заготовки (бланки)
- Воскові заготовки (бланки)
- інструменти для обробки циркону
- інструменти для поліровки циркону
- Фарби для циркону
- ФреЗИ для CAD CAM станків: Roland; Wilend; Imes-icores; Sirona; Amann Girrbach;  

zirkonzahn; VHF та інші.
Ми будемо раді знайомству з новими зуботехнічними лабораторіями! 
Сподіваємося на плідну співпрацю.

V-SMILE HAPPY ZIR

м. Івано Франківськ,  Україна
Тел.: +38 050 1755599 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Сторінка в Інтернеті: https://vsmile.prom.ua/
Сторінка в Instagram: vsmile_happyzir
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а Дент
оФіційнИй ПредСтаВнИК  
В УКраЇні КоМПанія «арКона»

вул. Антоновича, 120
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: +38 032 2352960,
 +38 067 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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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.

A DENT
OFFICIAL R�pR�S�NTATIV� COMpANY OF ARCONA IN 
UKRAINE

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



28 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

��

УчаСнИКИ вИСтавКИ

аІтаС ПлЮС
тоВ

вул. Дубенська, БОС 217, 
м. Рівне, 33001, Україна
Тел.: +38 067 3608228,
 +38 05 04354290
Тел./Факс: +38 0362 620516,
 +38 0362 631935,
e-mail: aitas@ukr.net 
           aitasplus1@gmail.com
www.aitas.com.ua
Facebook/Instagram  @aitasplus

Торгові представники:
 +38 095 4008716 – Київ
 +38 096 6610615 – Івано-Франківсь
 +38 067 7213113 – Львів

«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.
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AITAS PLUS
LTD.

217 BOS, Dubens’ka St.,  
33001, Rivne, Ukraine
Phone: +38 067 3608228,
 +38 050 4354290
Phone/Fax: +38 0362 620516, 
 +38 0362 631935,
e-mail: aitas@ukr.net 
           aitasplus1@gmail.com
www.aitas.com.ua
Facebook/Instagram  @aitasplus

Sales representatives: 
 +38 095 4008716  – Kyiv
 +38 096 6610615 – Ivano-Frankivsk 

« 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; nano-
hybrid 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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БейОнД УКРаїна
тоВ

вул. Виборзька, 25, 
м. Київ, 03056, Україна
Тел.: +38 067 3287426(відділ продажу)
e-mail: beyonddent@ukr.net
www.4prof.com.ua

тоВ «бейонд Україна» є офіційним представником Корпорації BEYOND (Сша) в 
Україні.

тоВ “бейонд Україна” представляє на ринку України професійну cистему «BEYOND 
Whitenning Accelerator» для апаратного відбілювання зубів та комплектуючі матеріали 
високого ґатунку. інноваційні технології, які використовуються для виробництва апаратів, 
гарантують абсолютно безпечну, безболісну та швидку (30 хв.) процедуру відбілювання 
зубів. тоВ “бейонд Україна” постачає найнадійніше стоматологічне приладдя та продукцію 
для стоматологів від виробника.
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BEYOND UKRAINE LTD is the official representative of BEYOND TECHNOLOGY CO., 
LTD (USA) in Ukraine.

BEYOND UKRAINE LTD is providing its clients with Professional BEYOND Whitening 
Accelerator system and high quality complement products. Innovative technology, used to 
Accelerators’ manufacture, guarantees a completely safe, painless and fast bleaching (30 
min). 

BEYOND UKRAINE LTD supplies the most reliable dental equipment and products for dental 
professionals from the Manufacturer.

bEYOND UKRAINE LTD.

25 Vyborgskaya St., 
03056, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 06 73287426 (sales department)
e-mail: beyonddent@ukr.net
www.4prof.com.ua
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веРШИна-Дент
тЗоВ

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

гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм-
виробників: 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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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.

VERSHYNA-DENT
LT�

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

вул.Звіринецька, 63
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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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.

EXHIbITORS

PUbLISHING HOUSE EXPERT LTD

63, Zverinetskaya str.,
Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 2302719
e-mail: med_expert@ukr.net
www.dentalexpert.com.ua 
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тоВ Фірма «Вітадент, лтд» (Україна) – виробник системи дентальних імплантатів 
«VITAPLANT».

Спираючись на багаторічний досвід в розробці та виробництві дентальних імплантатів, 
придбаний за 25-річну діяльність компанії, використовуючи найсучасніші технології, ми 
пропонуємо надійну і доступну систему «VITAPLANT»®, що відповідає всім вимогам 
надійності і естетики:

- широкий асортимент форм і розмірів імплантатів для будь-яких клінічних випадків;
- уніфікований набір інструментів з оптимальною кількістю комплектуючих;
- максимально продумана і надійна ортопедична частина;
- зручні і комфортні умови роботи;
- оперативна доставка;
- різні способи оплати;
- навчання і професійна підтримка лікарів-імплантологів

вІтаДент лтД
торгоВа МарКа  
«VITAPLANT»

вул. Незалежної України, 52,  
м. Запоріжжя, 69037, Україна
Тел./Факс: +38 061 2122203
www.vitaplant.pro
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OOO Firm «Vitadent, LTD» (Ukraine) – manufacturer of the dental implant system 
«VITAPLANT».

Based on many years of experience in the development and manufacture of dental implants, 
acquired over the company’s 25 years of operation, using the most advanced technologies, 
we offer a reliable and affordable “VITAPLANT” ® system that meets all the requirements of 
reliability and aesthetics:

- a wide range of shapes and sizes of implants for any clinical cases;
- a unified set of tools with the optimal number of components;
- the most thoughtful and reliable orthopedic part;
- comfortable and comfortable working conditions;
- prompt delivery;
- various methods of payment;
- training and professional support of implantologists

VITADENT
LT�

52, Nezalezhnoyi Ukrayiny, Str.
Zaporizhzhya, 69037, Ukraine
Phone./Fax: +38 061 2122203
e-mail www.vitaplant.pro
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Компанія спеціалізується в сфері оптової та роздрібної торгівлі стоматологічної продукції, 
інструментів і обладнання з 1996 року. 

Ми пропонуємо величезний спектр якісної продукції українських та зарубіжних 
виробників. Компанія «Вітадент-медтехніка»  є ексклюзивним дестрибьютором на територіі 
України компанії Mediclus (Корея), BMS Dental (Италия), ата абразив (Украина) . також ми 
можемо пишатися власним виробництвом титанових штифтів VITAPLANT, що займають 
лідерські позиції за якістю на ринку України.

головна перевага нашої компанії полягає в тому, що новинки стоматологічного 
ринку, пропоновані до реалізації в магазині, попередньо тестуються фахівцями нашої 
стоматологічної клініки «Vitadent». тому ми з упевненістю можемо сказати, що пропонуємо 
нашим клієнтам товар високої якості.

вІтаДент МеДтеХнІКа
тоВ

вул. Незалежної України, 76 А, 
м. Запоріжжя, 69035, Україна
Тел.: +38 066 5835929,
 +38 067 6117271 (гуртовий відділ),
 +38 061 7648808 (роздрібний відділ)
e-mail: stomatm@ukr.net; stomat.vdm@gmail.com
www.vitadent-vdm.com.ua (інтернет магазин)
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галДент
ВИдаВнИцтВо

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: «імплантологія Пародонтологія 
остеологія» та «Світ ортодонтії».

найширший асортимент книг та найкращі ціни на сайті www.galdent.com.ua
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Publishing and Advertising in journals: «Implantologia Parodontologia Osteologia», «Svit 
ortodontii».

Widest range of books and the best prices on website www.galdent.com.ua

GalDENT
pUbLIShING

5, Tadzhytska St., 
79038, Lviv, Ukraine
Phone:  +38 098 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua
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GSK Consumer Healthcare – це один з бізнес-підрозділів компанії GSK з якісним 
портфелем продукції і з фокусом на кінцевого споживача.

головна мета GSK – допомагати людям робити більше, почувати себе краще та жити 
довше.

Ми – компанія, яка веде бізнес, базуючись винятково на науково му підході, також ми є 
ключовим глобальним інвестором в розвитку інноваційної галузі. наші великі дослідницькі 
центри знаходяться в Сша, Великобританії, швейцарії, Сінгапурі, Китаї та індії.

Ми виготовляємо інноваційні безрецептурні продукти в категоріях: здоровий спосіб 
життя, догляд за шкірою та волоссям, догляд за ротовою порожниною та харчування.

У наших брендів гідна історія – деяким з них вже 160 років. Про даються наші продукти 
в 160 країнах для більш ніж 1 млрд покупців.

глаКСОСМІтКлайн ХелСКеР  
ЮКРейн т.О.в.

просп. Павла Тичини, буд. 1-В,  
м. м.Київ, Київська обл., 02152, Україна
www.gsk.com
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ексклюзивний представник та імпортер компаній:
- Bisco Inc. (Сша) – лідера з розробки та виробництва адгезивів, композитних цементів 

та  композитних пломбувальних матеріалів;
- h2floss.Ltd (Китай) – виробника приладів для гігієни рота: сімейні іригатори  hf-7P, hf-8, 

та  портативний іригатор для подорожі hf-3. 
- Keystone Industries (Сша) – виробника аплікаційних фторуючих гелів для профілактики 

карієсу.

ДенКО-УКРаїна
тЗоВ

бульв. Т. Шевченка, 1, оф. 8, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: +38 067 5065165
Тел./Факс: +38 044 2354038
Факс: +38 044 2346771
www.denco-ukraine.com
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Д-ОПтІК
тоВ

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 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.

D-OPTIC
LLC

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

вул. В.Великого, 31
м. Львів, 79026, Україна 
Тел.: +38 032 2340510, 2340213
Факс: +38 032 2971202
e-mail: dekstar2013@gmail.com

офіційний імпортер та дистриб’ютор провідних виробників:
- Saremco (швейцарія) – пломбувальні матеріали, дентальні камінці
 Swarovski;
- Laboratorios Inibsa S.A. (іспанія) – анестетик артикаїн;
- Coltene (швейцарія) – пломбувальні матеріали, відбиткові 
 матеріали, фотополімеризаційні лампи;
- Hygenic (Сша) – кофердами, ендодонтія;
- Horico (німеччина) – бори, стріпси, диски;
- Ribbond (Сша) – з’єднувальна армуючa стрічка;
- Матеріали та резорбуючі мембрани для пародонтології й хірургічної
 стоматології. шовні матеріали;
- W&H (австрія) – наконечники;
 товари завжди на складі.
 Вигідні знижки дилерам і торговим агентам.

УчаСнИКИ вИСтавКИ
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Authorized importer and distributor of leading manufacturers:
- Saremco (Switzerland) – filling materials, dental gems Swarovski;
- Laboratorios Inibsa S.A. (Spain) –Articaine anaesthetic;
- Coltene (Switzerland) – filling materials, impression materials, polymerization lamps;
- Hygenic (USA) – dental dam, endodontics;
- Horico (Germany) – burs, strips, discs;
- Ribbond (USA) – bondable reinforcement ribbon;
- Materials and restorable membranes for parodontology and surgery. Suture materials;
- W&H (Austria) – handpieces.

DEKSTAR

31, Volodymyra Velykoho St., 
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2340510, 2340213
Fax: +38 032 2971202
e-mail: dekstar2013@gmail.com

EXHIbITORS
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ДентаКлУБ

а/с 10302, м. Харків, 61023, Україна
Тел.: +38 050 3032671, 
 +38 050 3013043,
 +38 067 5705233
e-mail: dentaclub1@gmail.com
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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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!

DENTACLUb

a/b 10302, 61023, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 050 3032671, 
 +38 050 3013043,
 +38 067 5705233
e-mail: dentaclub1@gmail.com
dentaclub.com.ua



49 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

�

УчаСнИКИ вИСтавКИ

ДентаКОМ
СПд Фо СИдоренКо о.В.

вул. Предславинська 39, офіс 224, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +38 067 9107909 
Факс: +38 044 3313721,
 +38 066 0137561
e-mail: info@dentacom.ua
www.dentacom.ua

гуртова та роздрібна торгівля ортодонтичними та стоматологічними матеріалами.
Матеріали та інструменти для ортодонтії фірми HUBIT, Корея.
Матеріали та інструменти для ортодонтії фірми IMD, Китай
ретракційна нитка «Atria Pak», та інші вироби фірми ATRIA, Корея.
Клампи для кофердаму «K-Clamp», фірми SHINHUNG, Корея
Все це та багато іншого, Ви можете швидко та зручно замовити в нашому інтернет-

магазині WWW.DENTACOM.UA
також ми надаємо консультації та практичну допомогу по підготовці документів при 

отриманні ліцензії на медичну практику, подальший супровід та аудит медичного закладу 
що до дотримання ліцензійних умов.

Працюючи з нами, Ви збережете свій час та кошти.
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Wholesale and retail of orthodontic and dental products.
Materials and tools for orthodontics by HUBIT, Korea.
Materials and tools for orthodontics by IMD, China.
Retraction cord «Atria Pak» and other products by ATRIA, Korea.
Rubber dam clamps «K-Clamp» by SHINHUNG, Korea
All this and more, you can order quickly and conveniently at our online store WWW.

DENTACOM.UA
We also provide advisory services (legal & practical) upon obtaining a license for medical 

practice, further audit and maintenance of medical facilities upon compliance to licensing 
conditions.

Working with us, you save your time and money.

DENTACOM

Off. 224, 39, Predslavyns’ka St.,
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 9107909 
Fax: +38 044 3313721, 
 +38 066 0137561
e-mail: info@dentacom.ua
www.dentacom.ua
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Дентал ДеПО теРнОПІлЬ
тЗоВ

вул. Шашкевича, 3
м. Тернопіль, 46008, Україна
тел./факс: +38 0352 434075, 434074
 +38 050 5375688

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 виробника 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.
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Dental Depo LTD is an retail and wholesale company, which provides sales of dental and 
laboratory materials, instruments, tools, and equipment.

Dental Depo LTD is an exclusive distributor of next manufactures:  «ROKO dental 
equipment», «Topdental ltd» («Virofex®»), «Olident»,  «ELDAN» and an official representative 
of : «CHIROMEGA s.r.o», «RAY Co, Ltd», «OSSTEM Implant».

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.

DENTAL DEPO TERNOPIL
LT�

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

вул. Незалежної України 51, 158, 
м. Запоріжжя, 69000, Україна
Тел.: +38 067 6240636
Тел./Факс: +38 050 5695404
e-mail: dentaldepo.zp@gmail.com
www.dentaldepo.com.ua

тоВ «дентал депо Україна» – є постачальником високоякісних стоматологічних 
материалів та обладнання. основними принципами нашої роботи є максимальна орієнтація 
на клієнта і задоволення потреб, яке лежить в основі роботи як стоматологій, так і їх 
пацієнтів. 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. 

тоВ «дентал депо Україна» 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 (німеччина)  –  сучасні вироби для зубних  техніків та технічної лабораторії 

.
ооо «Форма» (росія) – штифти  тітанови скловолоконні, інструменти, набори 

штифтов.
тор (росiя) – вироби для терапевтичної стоматологiї - матричнi та полiрувальнi 

системи;
тоВ «СтрУМ» (республіка білорусь) – медичні інструменти;
NAIS (болгарія) – виробництво абразивних шліфувальних и полірувальних інструментів 

для стоматологів и зубних техніків.
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Dental Depo Ukraine, Ltd., Offers the wide spectrum of modern high-quality dental materials, 
instruments and equipment, holds consultations on it is using, flexible discounts. Comfortable 
and fast delivery variants. Profitable conditions for dealers.

Dental Depot Ukraine, Ltd., Is an official representative of such world-known companies 
as:

«Tehno Dent» Ltd.,( Russia) – products for therapeutic stomatology;
VOCO (Germany) – composite, liner and glasslonomer materials;
«Anis-Dent» Ltd., (Russia) – acrylic teeth and ceramic mass «PROFI»;
«OMEGATECH» (Germany) – modern products for dental technicians and technical 

laboratory;
«Forma» Ltd., (Russia) – titanium fiberglass posts, tools, sets of posts;
тор (Russia) – materials for restorative dentistry – matrix and polishing systems;
 «STRUM» Ltd., (Republic of Belarus) – medical instrument;
«NAIS» (Bulgaria) - manufacture of abrasive grinding and polishing instruments for dentists 

and dental technicians.

DENTAL DEPO UKRAINE
LT�

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;
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Дентал теХнОлОДЖІ

Київ, Україна
Тел.: +38 067 7213648
e-mail: dentaltechnology@ukr.net
           info@dentaltechnology.com.ua
www.dentaltechnology.com.ua
http://dentaltechnology.navistom.net

імпорт, продаж, сервісне обслуговування стоматологічного обладнання ведучих 
світових розробників та виробників. Вже більше 20 років ми відслідковуємо та 
пропонуємо стоматологам найкраще обладнання від гарантовано стабільних виробників. 
Ми співпрацюємо тільки з фірмами розробниками та виробниками, що дає нам змогу 
забезпечити найвищу якість обладнання та сервісного обслуговування. основний напрямок 
нашої діяльності це візуалізація в стоматології. Ми пропонуємо найкраще діагностичне 
рентгенологічне обладнання (рентгени, візіографи, панорамні рентгени, КПКт), інтраоральні 
сканери, інтраоральні камери, мультимедійні рішення, мікроскопи та багато іншого 
обладнання.

Ми є офіційними представниками та авторизованими ексклюзивними дилерами в Україні 
відомих світових лідерів в своїй галузі: RAYMEDICAL Південна Корея (медичний підрозділ  
Samsung, візіографи, сканери пластин, панорамні рентгени, КПКт), NanoRay Південна 
Корея (перші без акумуляторні портативні рентгени, візіографи, КПКт), DDS Південна 
Корея (надсучасні інтраоральні сканери, та фрезерні центри).

також ми є дилерами відомих світових брендів NewTom, Vatech, CJoptic, Biolase, 
SternWeber.

Маємо надію на плідну співпрацю.
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іmport, sale, service of dental equipment of leading world developers and manufacturers. 
For more than 20 years, we have been tracking and offering the best dental equipment from 
guaranteed, stable manufacturers. We only work with developers and manufacturers, which 
enables us to provide the highest quality equipment and service. the main focus of our activity 
is visualization in dentistry. We offer the best diagnostic X-ray equipment (X-ray, rVg, panoramic 
X-ray), intraoral cameras, multimedia solutions, microscopes and many other equipment. 

We are official representatives and authorized exclusive dealers in Ukraine of well-known 
world leaders in their field: RAYMEDICAL Korea (Samsung medical unit, visiographs, plate 
scanners, panoramic X-rays, KPKT), NanoRay Korea (the first non-rechargeable portable X-
rays, KPD DISIographs) Korea (state-of-the-art intraoral scanners and milling centers).

We are also dealers of world famous brands NewTom, Vatech, CJoptic, Biolase, 
SternWeber.

We hope for fruitful cooperation.

DENTALTECHNOLOGY

Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 7213648
e-mail: dentaltechnology@ukr.net
           info@dentaltechnology.com.ua
www.dentaltechnology.com.ua
http://dentaltechnology.navistom.net
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ДентСтал
тЗоВ

пр-т Григоренка, 39-Б, оф.10,
м. Київ, 02140, Україна
Тел.: +38 096 6648071
Тел./Факс: +38 044 5858789
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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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.

DENTSTAL
LLC  

off.10, 39-B, Grigorenko Av., 
02140, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 096 6648071
Phone/Fax: +38 044 5858789
e-mail: dentstal@ukr.net
www.dentstal.com.ua
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ДІДент тМ
Фо-П лобаноВ С.о.

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’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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DIDENT TM
SP LOBANOV S.O.

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

вул. Протасів Яр, 13, 
м. Київ, 03038, Україна
Тел.: +38 098 4338974
Тел./Факс: +38 044 2214818,
 +38 050 4115492
e-mail: dfzdental@gmail.com
www.dfz-dental.com.ua

Стоматологічний фрезерний центр (CAD/CAM), виробництво зуботехнічних  каркасів 
та індивідуальних абатманів з оксиду цирконію, пластмаси, титану та кобальт-хромового 
сплаву.

Продаж и сервіс фрезерніх станків компанії VHF (німечина)



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

28

EXHIbITORS

Dental milling centre (CAD/CAM), producing dental frameworks and customized abutments 
from zirconium, titanium, PMMA and Co-Cr  alloy .

Sale and service of milling machines of the VHF company (Germany)

DFZ-DENTAL

13, Protasiv Yar St., 
03038, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 098 4338974
Phone/Fax: +38 044 2214818,
 +38 050 4115492
e-mail: dfzdental@gmail.com
www.dfz-dental.com.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

�

УчаСнИКИ вИСтавКИ

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:

 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. 
- Salli - стоматологічні стільці (Фінляндія)
- TAG Dental – стоматологічний підрозділ новаторської компанії у сфері медичного та стоматологічного 

обладнання T.A.G Medical Products. Пропонує високоякісні продукти для імплантології, в тому числі зубні 
імплантати, супраструктури та інструменти. 

- 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
- MonoFlow – сода профілактична MONOFLOW
- SCORPION – універсальні насадки для звукових та ультразвукових скалерів та безпечні насадки для 

очищення імплантатів
- Light Instruments – компанія є провідним постачальником у світі стоматологічного лазерного обладнання 

нового покоління для обробки твердих та м’яких тканин.
- DEPPELER  – виготовляє найсучасніші стоматологічні інструменти, використовуючи видатні матеріали та 

перевірені методики, починаючи з 1934 року. Спеціалізуючись виключно на виробництві ручних інструментів, 
компанія розробила понад 500 моделей, які випускаються відповідно до найсуворіших. швейцарська 
традиція.

- DISTRIDENT PLUS – зуботехнічна продукція.
- CenoBiologics -  компанія, що заснована практикуючими лікарями, які мають більш ніж 20 річний досвід у 

сфері застосування біоімплантатів. діяльність ліцензована Human Tissue Authority - компетентного державного 
органу Великобританії, що здійснює регулювання в сфері трансплантології, людських тканин. CenoBiologics 
щороку впроваджує у виробництво нові продукти.

ІвОДент
тоВ

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

- Cerkamed – endodontic materials: for expansion, washing and treatment of root-canals
- Komet Brasseler – is the worlds leading and most comprehensive brand of innovative and high-quality 

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
- MonoFlow –  preventive sand  MONOFLOW
- SCORPION – universal scalers tips and safe implants cleaner
- Light Instruments – the company is the world’s leading provider of next generation dental laser equipment 

for hard and soft tissue treatments.
- DEPPELER  – Deppeler SA has been making top-of-the-range dental instruments, using outstanding 

materials and tried and tested techniques, since 1934. Specialising exclusively in the manufacture of hand 
instruments, company have developed more than 500 models, which produce according to the strictest 
Swiss tradition.

- DISTRIDENT PLUS – dental products for dental technicians
- CenoBiologics is a company founded by practitioners with more than 20 years of experience in the use 

of bioimplants. The activity is licensed by the Human Tissue Authority - the competent government body 
in the UK, which regulates in the field of transplantation, human tissues. CenoBiologics introduces new 
products into production every year.

IVODENT
LT�

2/1, Kurinnyi Chopnota  Str., 
76018, Ivano – Frankivsk, Ukraine
Phone: +38 067 3441020,
 +38 099 1112132
Phone/Fax: +38 0342 522644, 559455
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua
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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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ІлтаМеД
КоМПанія, тЗоВ 
оФіційнИй ПредСтаВнИК ФірМИ THIENEL DENTAL 
(ніМеччИна) 

вул. Б. Хмельницького, 176, оф. 226
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: +38 032 2421440
e-mail: iltamed@ukr.net
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ІтеРУМ Дентал ІМПлантС

Україна
Тел.: 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 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!

ITERUM DENTAL IMPLANTS

Ukraine
Phone: 38 050 3108895,
 38 095 2716371
e-mail: iterum.info@gmail.com
www.iterum-dent.com
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ПП Квадро-М пропонує широкий вибір товарів для практикуючих лікарів стоматологів 
різних напрямків - для терапевтичної стоматології, виконання ортопедичних маніпуляцій, 
широкий вибір матеріалів для загальної стоматології, дезінфекційних засобів та засобів 
захисту для загальної медицини. Великий асортимент матеріалів потрібних для роботи 
сучасної стоматологічної лабораторії. 

Квадро-М є офіційним представником відомих торгових марок:
- Heraus Kulzer - стоматологічні та зуботехнічні матеріали;
- «дезоМарк» - дезінфікуючі та антисептичні засоби;
- «Granum» - устаткування для стоматологічного кабінету;
- «Wieter» - сучасна ендодонтична продукція;
- MegaDenta, Septodont, 3M ESPE, KERR, VOCO, Cercamed, Tokuyama Dental, 

Dentsply.
широкий асортимент, кваліфіковані менеджери, конкурентні ціни, багаторічна практика 

та професіоналізм забезпечують довіру та плідну співпрацю із стоматологічними кабінетами 
та клініками по усій Україні. Можливість придбати усе для роботи стоматологічного кабінету 
в одному місці - починаючи від базового устаткування (установки,компресори, стільчики, 
стерилізаційне обладнання, лампи, скалера,наконечники), закінчуючи найменшою 
полірувальною щіточкою. Квадро-М порацює на ринку стоматології більше 20 років, 
співрацює як із українськими виробниками товарів для стоматології, так і з закордонними 
фірмами виробниками топової продуцкії потрібної для роботи сучасного стоматкабінету.

КваДРО-М
ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо

м. Луцьк вул. Шопена 10/2
Тел: +38 067 2983735
 +38 050 5178548
 + 38 050 7597243 (відділ гуртової торгівлі)
 +38 067 2983735 (Viber)
https://kvadro-m.com/
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КОМДент
тоВ (КолИшня ФірМа «СерВіС-центр» тоВ)

Фонтанська дор., 23-А
м. Одеса, 65058, Україна
Тел.: 38 050 3165104,
 38 067 4810677
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
dentalshop.com.ua – Інтернет-магазин

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).
Комплексне вирішення завдань повітро і водозабезпечення об’єктів. Малошумні 

безмасляні компресори, адсорбційні і рефрижераторні осушувачі, фільтри Omega Air 
(Словенія / італія), полімерні трубки для стоматологічного та медичного обладнання FESTO 
(німеччина), запірна і регулююча арматура і фітинги Camozzi та C.matic (італія)

Піскоструминні апарати для зуботехнічних та ливарних лабораторій «КоМдент» 
(Україна).

Витратні матеріали: рукавички нітрилові і латексні, ватні валики, маски і ін.
Програмне забезпечення для стоматології: арМ «денталіка».



�0 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

��

EXHIbITORS

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).
A comprehensive solution to the problems of air and water supply facilities. Low-noise oil-free 

compressors, adsorption and refrigeration dryers, filters Omega Air (Slovenia / Italy), polymer 
tubes for dental and medical equipment FESTO (Germany), shut-off and control valves and 
fittings Camozzi and C.matic (Italy)

Sandblasters for dental laboratories and foundry «KOMDENT» (Ukraine).
Consumables: gloves nitrile and latex, cotton rolls, masks, etc. 
Software for dentistry «Dentalika».

KOMDENT LLC.
(FORMER SERVICE-CENTRE LTD.)

23-A, Fontanska Road,
65058, Odesa, Ukraine
Phone: 38 050 3165104,
 38 067 4810677
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
dentalshop.com.ua – Іnternet-shop
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широкий спектр стоматологічного та зуботехнічного обладнання:
- турбінні приставки;
- портативні бормашини;
- турбінні та мікромоторні наконечники;
- пневматичні і електричні мікромотори;
- запасні частини до них;
- електроштапелі та воскотопки;
- фотополімерні лампи;
- ультразвукові скалера і содоструйні апарати;
- артикулятори;
- шланги в асортименті;
- інструментарій;
- широкий вибір обертового інструменту;
- в асортименті лабораторний посуд;
- бінокулярна оптика, налобні та сфокусовані освітлювачі;
- технічна консультація та ремонт;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- гнучка система знижок.

КРИЖанОвСЬКИй л.а.
ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ

вул. Велика - Кільцева 4 Б,  
м. Київ, 03194, Україна
Тел.: +38 067 9030807
 +38 050 9030405, 
 +38 050 3852302,
e-mail: Leon_nat@voliacable.com
www.dentleo.kiev.ua
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лІгея

вул. Корольова, 10
Україна, 79017, Львів
Тел.: +38 067 3357401 (Viber, Telegram)
 +38 066 0845851
e-mail: ligeya@ukr.net
www.Ligeya.com.ua

ексклюзивний дистриб’ютор в Україні компанії «Micerium S.p.A.» (італія).
- ENAMEL PLUS HRi та ENAMEL PLUS HFO – унікальні фотополімерні композити для 

прямих та непрямих високоестетичних реставрацій максимально наближених до природи 
зуба;

- ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION – біосумісний композит з унікальними 
характеристиками. не виділяє токсичних речовин. не містить наночастинки, які 
вивільняються в процесі стирання стоматологічних матеріалів;

- GLASS CONNECTOR - високоеластичний текучий композит для імітації протеїнового 
шару натурального зуба. Підвищує яскравість реставрацій;

- ENAMEL PLUS STAIN FLOW – флуоресцентні композитні фарби для характеризацій 
реставрацій в клінічних і в лабораторних умовах;

- TENDER FIBERS – просочене світлотверднучим флуоресцентним композитом 
скловолокно, скловолоконні штифти;

- ENAMEL PLUS TENDER – мікрогібридний високоеластичний композит для виготовлення 
металокомпозитних конструкцій прямим способом і в лабораторії;

- ENA MATRIX – система матриць. набори, кільця для фіксації, матриці, клини 
пластмасові та дерев’яні.

- обладнання, інструменти, аксесуари та багато іншого.
ексклюзивний дистриб’ютор в Україні компанії  «MDC Dental» (Мексика).
- раббердам NIC TONE – професійні латексні хустинки для ізоляції робочого поля в 

стоматології.
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Exclusive distributor in Ukraine of the company «Micerium S.p.A.» (Italy).
- ENAMEL PLUS HRi and ENAMEL PLUS HFO – the unique light-cured composites for direct 

and non-direct high quality restorations much as possible approached to natural teeth;
- ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION – Biocompatible composite with unique characteristics. 

Does not emit toxic substances. Does not contain nanoparticles that are released in the process 
of erasing dental materials;

- GLASS CONNECTOR – highly flowable composite to simulate protein layer natural tooth. 
Increases brightness of restorations;

- ENAMEL PLUS STAIN FLOW – fluorescent composite stains used for characterization in 
both the dental practice  and  laboratory;

- TENDER FIBERS – preimpregnated Glass Fiber  in light cured fluorescent resin, glass 
fiber post;

- ENAMEL PLUS TENDER – micro-hybrid high elasticity composite that can be used both 
directly in the mouth and in laboratory;

- ENA MATRIX – matrix system. Set, a ring for fixing, matrix, plastic wedges and wooden 
wedges.

- Equipment, tools, accessories and more.

LIGEYA

вул. Корольова, 10
Україна, 79017, Львів
Phone: +38 067 3357401 (Viber, Telegram)
 +38 066 0845851
e-mail: ligeya@ukr.net
www.Ligeya.com.ua
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МеД-Дентал СеРвІС
тоВ

вул. Колекторна 24/26,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./Факс: +38 044 3841954
e-mail: info@mg-dental.com.ua
www.mg-dental.com.ua

тоВ «Мед-дентал Сервіс» (MDS) – це компанія, створена командою професіоналів, 
які мають понад 18-річний досвід роботи в галузі стоматології.

В 2020 році тоВ «Мед-дентал Сервіс» успішно пройшла перевірку органом сертифікації 
дП «УКрМетртеСтСтандарт», що засвідчує відповідність вимогам дСтУ EN ISO 
13485:2018.

MDS - перша компанія в Україні, яка виробляє стоматологічні наконечники та обслуговує 
їх протягом гарантійного терміну, а також після його закінчення.

Крім цього тоВ «Мед-дентал Сервіс» пропонує синтетичне і мінеральне мастило для 
очистки та змащення турбінних і мікромоторних наконечників,  та порошок для чищення 
і полірування зубів власного виробництва.

Вся продукція MDS має високу якість, яка відповідає аналогам відомих брендів, але 
має нижчу ціну.

Компанія має широкий вибір стоматологічного обладнання: наконечники, ендомотори, 
фотополімерні лампи, скалера, содоструї, компресора, бори, насадки та інше; та є 
офіційним ексклюзивним представником компаній: «Semorr», яка зосереджена на розробці 
та виробництві хірургічних мікроскопів для застосування в стоматології; «Eighteeth», яка 
розробляє цілу лінійку обладнання, яке використовується під час формування системи 
кореневих каналів та компанія «DFS», яка виробляє бори.

також тоВ «Мед-дентал Сервіс» здійснює сервісне обслуговування та ремонт всіх 
типів стоматологічного обладнання, для цього ми використовуємо новітні технології, 
обладнання та запчастини.

тоВ «Мед-дентал Сервіс» – лідер на ринку в області продажу та ремонту при 
ідеальному співвідношенні ціна – яКіСтЬ!
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LLC Med-Dental Service is a company established by a team of professionals with more 
over than 18 years of experience in the field of dentistry.

In the year 2020 LLC Med-Dental Service was successfully inspected by the certification 
authorities of SOE UKRMETRTESTSTANDART, what confirmed the compliance with the 
requirements of DSTU EN ISO 13485: 2018.

MDS is the first company in Ukraine, which manufactures and services the dental handpieces 
during the warranty period and after its expiration.

In addition, LLC Med-Dental Service offers synthetic and mineral oil for cleaning and 
lubrication of turbine and micromotor handpieces, and powder of own production for cleaning 
and polishing teeth.

All MDS products are distinct in high quality, which corresponds to the analogues of well-
known brands, but have a lower price.

The company has a wide range of dental equipment: handpieces, endomotors, photopolymer 
lamps, scalers, air polishing devices, compressors, burs, tips and so on. Also, MDS is an official 
and exclusive representative of the companies: Semorr, which concentrates on development 
and production of surgery microscopes for use in dentistry; Eighteeth, which develops the entire 
line of equipment used to form the root canal system; and DFS, a company that manufactures 
burs.

LLC Med-Dental Service provides quality service and repair for all types of dental equipment 
using advanced technologies, equipment and spare parts.

LLC Med-Dental Service is the market leader in sales and repair at the perfect price-quality 
correlation!

MED-DENTAL SERVICE
LLC

24/26 Collectorna St., 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:  +38 044 3841954
e-mail: info@mg-dental.com.ua
www.mg-dental.com.ua
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МеДтеХнІКа-Дент
тЗоВ

вул. Культури, 14,
м. Харків, 61058, Україна
Тел.: +38 057 7177692, 7140157
Факс: +38 057 7140156
e-mail: medtechnikaltd@gmail.com
www.med-technika.com
www.medshop.prom.ua

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 стоматологічне обладнання на ринок 
України. 

За роки діяльності створена мережа представництв в 27 містах України.
тоВ «ВКФ Медтехніка» виробляє під своєю торговою маркою GRANUM стоматологічні 

установки, наконечники, безмасляні компресори, автоклави та рентгенапарати на 
виробничих потужностях в Кнр.

тоВ «ВКФ Медтехніка» є ексклюзивним постачальником хірургічного діодного лазера 
LiteMedics, радіовізіографів Dr.Suni (Сша), Ardet (італія) та PortView (Gornay, Корея)

тоВ «ВКФ Медтехніка» є офіційним постачальником  портативного рентгену Rextar X 
(Posdion, Корея), зуботехнічних мікромоторів Escort (SаеYang, Корея)  та Strong.

реалізує продукцію наступних виробників: ASA Dental (хірургічний інструментарій, 
італія), Woodpecker (ультразвукові п’єзоелектричні скейлери, фотополімерні лампи, Китай), 
Magenta (лампи для відбілювання зубів)
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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.

VKF Medtekhnika Ltd. is an exclusive supplier of GRANUM surgical dental lasers with the PDT 
function manufactured by Spectrum International Inc. (USA), LiteMedics surgical diode lasers, 
oil-free compressors by Werther (Italy); radiovisiography units Dr.Suni (USA) and Ardet (Italy), 
diamond rotating instruments Romidan and Nissin demonstration teeth 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.

MEDTECHNIKA-DENT
LT�

14, Kultury St.,
61058, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 7177692, 7140157
Fax: +38 057 7140156
e-mail: medtechnikaltd@gmail.com
www.med-technika.com
www.medshop.prom.ua

Branches:
27, Gaydara Str.,office 3,
Kiev, 01033, Ukraine
Phone: +38 044 3920304, 920306
e-mail: meddent.kiev@gmail.com, 
www.metechnika.com

Donetsk region
Тел. +38 050 4718575
e-mail: zdanovich73@mail.ru
www.medmarket.dn.ua
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МеДИчнИй УКРаїнСЬКИй  ПОРтал

Тел.:  +38 096 5797727
 +38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
https://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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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 email-
subscription.

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.

EXHIbITORS

UKRAINIAN MEDICAL PORTAL

Phones:  +38 096 5797727
 +38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
https://med-ukraine.info
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часопис засновано у січні 1912 року
газета «народне здоров’я» висвітлює актуальні питання медицини, життя медичної 

громади, життєписи діячів вітчизняної охорони здоров’я та її історію
Передплатний індекс 30053
розповсюджується по всій території України та за її межами.

наРОДне ЗДОРОв’я
МедИчнИй чаСоПИС УКраЇнСЬКого ліКарСЬКого 
тоВарИСтВа У лЬВоВі та лЬВіВСЬКого націоналЬного 
МедИчного УніВерСИтетУ іМені данИла галИцЬКого

вул. Кармелюка, 3,
Львів, 79010, Україна
Управа УЛТ у Львові
Тел./факс редакції: +38 032 2755875
e mail: almater@ukr.net,  
            uprava@ult.lviv.ua
www.ult.lviv.ua
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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.

наЦІОналЬна  
СПІлКа  
СтОМатОлОгІв  
УКРаїнИ

вул.Пасічна, 36А,  
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: 38 032 2512541
e-mail: dentalsociety.ua@gmail.com
www.dentalsociety.org.ua
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роздрібний та гуртовий продаж стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання 
відомих світових та вітчизняних виробників (Dentsply, Voco, 3M, Kerr, Kulzer, Septodont, 
Meta та інші).

ОДІССей-Дент
тоВ

вул. Оранжерейна, 3 E оф. 109
м. Київ, 04112, Україна
Тел./Факс: +38 044 4533535
 +38 067 2882270,
 +38 095 7593302
 +38 098 7243382,
 +38 050 2426007
 +38 068 3846894,
 +38 095 94724 26
e-mail: odysseydent@ukr.net
www.odysseydent.com
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ОКСІя
тоВ

вул. Бажова 1, оф.32
м. Київ 02100, Україна
Тел: +38 044 5920063,
 +38 095 7961277,
 +38 097 0083809
Тел./факс: +38 044 5591097
viber: +38 099 2548333
e-mail: oxialtd@gmail.com

тоВ «оксія» пропонує широкий спектр найсучасніших високоякісних стоматологічних матеріалів, 
інструментів та обладнання, проводить консультації по їх використанню, а також пропонує гнучку 
систему знижок. Зручний варіант доставки продукції: по Києву та Київській області - доставка в день 
замовлення, по Україні в усі регіони - відправка в день отримання замовлення.  

дилерам пропонуються дуже вигідні умови для співпраці.
тоВ «оксія» являється офіційним представником багатьох всесвітньо відомих компаній.
Вони виробляють, композитні матеріали, склоіономерні цементи для пломбувания і прокладок, 

матеріали для тимчасового пломбування та фіксації, матеріали для відбілювання зубів та реставрації. 
Всі матеріали мають Се сертифікати. В цей перелік входять:

Strauss (ізраїль) – алмазні та твердосплавні бори різних видів;
Becht (німеччина) – артикуляційний папір, профілактичні пасти, матеріали для постійного та 

тимчасового пломбування, дезінфекція, паперові та гутаперчеві штифти;
Hahnenkratt (німеччина) – дзеркала різних типів та розмірів, ручки до дзеркал, матриці фігурні 

та у деспенсері, скловолоконні, титанові та стальні штифти;
Favodent (німеччина) – тимчасові матеріали для фіксації, спрей для наконечників;
GAP (англія) – щіточки та головки для полірування;
Directa (швеція) – стоматологічні інструменти;
Biodent (Корея) -  карпульні та ендодонтичні голки Denject в повному асортименті;
Sacred (Пакістан) – стоматологічні терапевтичні та хірургічні інструменти та інструменти для 

зубних техніків;
zirc (Сша) – стоматологічні органайзери, підставки для борів та ендо інструментів;
Lares (Сша) – турбінні та мікромоторні високошвидкісні наконечники;
Ackerman (німеччина) – металеві штрипси адако різних розмірів та дисперсності;
Форма – внутрішньоканальні штифти та інструменти;
VOCO (німеччина) – композитні, прокладочні та склоіономерні матеріали;
Ardenia (виробництво німеччина) – композитні матеріали, склоіономерні та відбілюючі 

системи;
Mutsumi (японія) – високоякісні гіпси та відбиткові матеріали. 
а також усе, що необхідно лікарю та техніку для повноцінної роботи та чудового результату.
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Oxia, Ltd. offers wide spectrum of modern high-quality dental materials, instruments, and 
equipment, holds consultations on its using, and offers flexible discount system. Comfortable 
and fast delivery variants. Profitable conditions for dealers.

 Oxia, Ltd. is an official representative of such world leading companies:
 They produce a wide range of products, such as, composite materials, glass ionomer cement 

to seal and gasket materials for temporary sealing and fixation materials for teeth whitening and 
restoration. All materials have CE certificate. List below includes:

 Strauss (Israel) – diamond burs;
 Becht (Germany) – articulating paper, prophylactic pastes, filling materials, disinfection 

products,  paper and gutta-percha pins;
 Hahnenkratt (Germany) – mirrors, matrixes, glass-fiber, titanium and steel pins;
 Favodent (Germany) – temporary materials for fixing, spray for handpieces;
 GAP (England) – brushes and heads for polishing;
 Directa ( Sweden) – dental instruments;
 Biodent (Korea) – carpool and endodontic Denject needles in full range;
 Sacred (Pakistan) - dental therapy and surgical tools and instruments for dental 

technicians;
 zirc (USA) - dental organizers, burses and endodontic instruments holders;
 Lares (USA) - high-speed turbine and micromotor handpieces;
 Ackerman (Germany) – Adaco metal strips of different sizes and dispersion;
 Forma - intracanal pins and a variety of tools; 
 VOCO (Germany) – composite, liner and glasslonomer materials;
 Ardenia (produced in Germany) – composite materials, glass ionomer cement and whitening 

systems;
 Mutsumi (Japan) – dental plasters and impression materials.
 And all that dentist and dental technical need for their work and excellent result.

OXIA

app. 32, 1 Bazhova str. 
02100 Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 5920063,
 +38 095 7961277,
 +38 097 0083809
Phone/Fax: +38 044 5591097
viber: +38 099 2548333
e-mail: oxialtd@gmail.com
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ОКСОМат-ан
тоВ

вул. Межигірська, 43, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: 38 044 4825391
Тел./Факс: 38 044 4825307
e-mail: info@oksomat-an.comwww.oksomat-an.com

Flowfil l ( світлозатверджуваний рідкотекучій композит), Dipol TE Bond T1 
(світлозатверджуваний однокомпонентний бонд), Dipol LC Etchbond S1( самопротравлюючий 
світлозатверджуваний однокомпонентний адгезив) , Dipol LC lonoline (світлозатверджувана 
слоіономірна прокладка), Dipol LC Resinglass Fill (світлозатверджуваний склоіномірний 
пломбувальний цемент), Dipol ResinlassCem (світлозатверджуваний склоіономірний 
цемент)

Microbrush Corporation (Сша): аплікатори стоматологічні одноразового застосування.
W.R.Rayson Co. Inc (Сша): артикуляційний папір в асортименті (Articulating Paper Thin 

Red, Horseshoe Articulating Paper Red\Blue, Articulating Film Red 89 х 19 mm).
Dedeco Internatiol Inc. (Сша): Поліри стоматологічні та аксесуари до них
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ОПтІМа

вул. Василя Степанченко, 3, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: 38 044 3930334(35)
 38 068 7176253,
 38 050 3520657
www.borman.ua

офіційний дистриб’ютор всесвітньовідомих фірм виробників: 
NTI (німеччина) - бори алмазні, тВС; фрези тВС, диски алмазні, поліри; 
D+z (німеччина) - бори алмазні, тВС; фрези тВС; 
SCHULER DENTAL (німеччина) – віск зуботехнічний;
SCHUTz DENTAL (німеччина) – пластмаси, фотополімерний матеріал;
LUKADENT (німеччина) – матеріали;
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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The official distributor of the manufacturers: NTI, SCHULER DENTAL, SCHUTz DENTAL,  
LUKADENT,  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

OPTIMA

3, Stepanchenko St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3930334(35)
 38 068 7176253,
 38 050 3520657
www.borman.ua
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ПРеМ’ЄР-Дентал
тЗоВ
Офіс/магазин: 
вул. Варшавська, 69 “Б”
79020, Львів, Україна
Тел.: +38 032 25904 44
 +38 044 2228553
 +38 097 4456673 (Київстар)
 +38 099 5331095 (МТС)
 +38 093 4276879 (Лайф)

Магазин: 79010, вул. Ніжинська, 10
Тел.:  +38 032 2602363
Факс +38 032 2976364 
e-mail: office@premier-dental.com.ua
www.premier-dental.com.ua

тоВ «Прем’єр-дентал» здійснює гуртову та роздрібну торгівлю матеріалами, інструментами та обладнанням 
для стоматології і загальної медицини.

Забезпечуємо технічний супровід та гарантійне обслуговування. 
bredent (німеччина) – лідера з виробництва та розробки зуботехнічних та лікарських матеріалів, інструментів 

та обладнання, що має 30-літній досвід інновацій в галузі стоматології. Серед пропонованої продукції цього 
виробника:

- системи замкових кріплень для бюгельних протезів – атачмени;
- воски, дублювальні маси, системи для ущільнення телескопічних з’єднань, системи підвищення адгезії 

металу до кераміки, клеї, профільовані воскові конструкції, різноманітні допоміжні матеріали;
- фрези, щітки, диски, бори та інші обертальні інструменти;
- фрезери, повітряно-водяні турбіни, електрошпателі, воскотопки, вакуумні змішувачі; 
zhermack (італія) – виробника повного спектру обладнання для зуботехнічних лабораторій, зуботехнічних 

пластмас, гіпсів, відбиткових мас та допоміжних розхідних матеріалів. 
Bonart (тайвань) – виробника ультразвукових п’єзоелектричних та магнетостриктивних скейлерів, насадок 

та вкладок до них, п’єзоелектричних ультразвукових хірургічних систем та насадок до них, фізіодиспенсерів, а 
також фотополімерних світлодіодних ламп, термокоагуляторів та ін.

Bausch (німеччина) – виробника засобів для перевірки артикуляції та оклюзії
Dentsply – транснаціональної корпорації, що розробляє, виробляє та продає по всьому світу стоматологічні 

матеріали, інструменти та обладнання для реставрації та протезування зубів, лікування кореневих каналів, 
профілактики стоматологічних захворювань тощо.

Sirona (німеччина) – лідера в галузі виробництва обладнання, що відзначається застосуванням у своїй 
продукції найсучасніших технологій.

DTE (Китай) – виробника п’єзохірургічних апаратів, скалерів, дентальних камер, фотополімерних ламп та 
іншого обладнання, що характеризується високим співвідношенням ціна/яксть.

EKOM (Словаччина) – виробника безмасляних компресорів, призначених для використання у медицині
Dr.Mach (німеччина) – виробника медичних світильників
D-TEC (швеція) – виробника медичних світильників
ексклюзивний представник в Україні фірм:
Dmetec (Південна Корея) – виробника п’єзоелектричних ультразвукових хірургічних пристроїв.
Digi-Med (Південна Корея) – виробника портативних рентгенівських установок та радіовізіографів.
Nouvag (швейцарія) – відомого виробника стоматологічного та загально-медичного обладнання, що 

використовується в хірургії, імплантології, для ендодонтичного лікування, для зуботехнічних робіт тощо.
Jota (швейцарія) — виробника різноманітних обертових інструментів: алмазних та твердосплавних борів, 

хірургічних фрез, ендодотичних інструментів, полірувальних інструментів.
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Premier Dental Ltd makes wholesale and retail trade by materials, instruments and equipment for dentistry and 
general medicine, establishes theoretical and practical courses with participation of firm-manufacture professionals.

Provides technical support and warranty service.
We are an official representative of such companies:
Bredent (Germany) – 30 years of dental innovations – such kind of products are offered:
- attachments and locks;
- waxes, silicones, FGP system, adhesive systems, glues, wax patterns, accessories;
- mills, brushes, diamond wheels, burs and other rotating instruments;
- milling units, air-aqua turbines, wax knives, dipping units, vacuum mixing systems.
zhermack (Italy) – manufacturer of wide range of equipment for dental laboratories, dental prosthetics resins, 

plasters, accessories.
Bausch (Germany) – articulating products: papers, films, sprays, liquids.
Bonart (Taiwan) – manufacturer of ultrasonic piezoelectric and magnetostrictive scalers, tips and inserts, curing 

LED lamps, electrosurgery units, piezoelectric ultrasonic surgery systems etc.
Dentsply – the world famous international company that develops produces and sells dental materials, instruments 

and equipment for restorations, orthopaedy, endodontic treatment, prophylactic of dental diseases etc.
Sirona (Germany) – a leader in the field of equipment production, characterized by the use of the latest technologies 

in its products
DTE (PRC) – manufacturer of ultrasonic piezoelectric and magnetostrictive scalers, intraoral cameras, curing LED 

lamps, electrosurgery units, piezoelectric ultrasonic surgery systems etc..
EKOM (Slovakia) – manufacturer of oil-free compressors for medical use
Dr.Mach (Germany) – manufacturer of medical lighting systems
D-TEC (Sweden) – manufacturer of medical lighting systems
We are also an exclusive representative of such companies:
Dmetec (South Korea) – manufacturer of piezoelectric ultrasonic surgery units.
Digi-Med (South Korea) – manufacturer of portable X-ray units and digital X-ray sensors.
Nouvag (Switzerland) – well known manufacturer of dental and medical equipment for surgery, implantology, 

endodontic treatment, dental laboratories etc.
Jota (Switzerland) – wide range of rotation instruments manufacturer, such as: diamond and carbide burs, surgical 

mills, endodontic instruments, polishing instruments.

PREMIER DENTAL 
LT�

Varshavska St, 69 bldg. “B”
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 25904 44
 +38 044 22285 3
e-mail: office@premier-dental.com.ua
www.premier-dental.com.ua
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ПРОгРет
нВФ, тЗоВ

вул. Ю.Липи,20 
м. Львів, 79020, Україна
вул. Кульпарківська 156 а
м. Львів, 79021, Україна 
Тел.:  +38 032 2272346 (Сервіс-центр)
Тел./факс: +38 032 2407020, 2316346
e-mail: office@progret.com.ua  
www.progret.com.ua

Виробництво медичного обладнання:
- вакуумні печі термодент т-04, т-05, т-07, т-04М, т-05М, т-08 для відпалу металокераміки 

і виготовлення безметалевої кераміки;
- вакуумна прес-піч термодент тП02 для відпалу металокераміки, безметалевої кераміки 

і пресування керамічних коронок;
- муфельні печі МП-60, МП-62, МПМ-02 і МП-70;
- програмний регулятор температури  Пр-04;
- цифрова воскотопка з шпателем Вш-02;
- подвійний електрошпатель S2-01;
- фотополімеризаційно-термічна піч Фт-01 для екстраоральної полімеризації світлом 

і теплом - коронок та мостовидних протезів.
ремонт медичного обладнання вітчизняного та імпортного виробництва.
безкоштовна служба доставки замовлень в межах України.
новинки! 
вакуумна піч термодент т-08.4;
піч для відпалу цирконію термодент  SP-01.



91 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

��

EXHIbITORS

The company produces medical equipment:
- THERMODENT T-08.4 vacuum furnace;
- THERMODENT т-04, т-05, т-07, т-04М, т-05М and т-08 vacuum furnaces for porcelain 

firing and making metal-free ceramic;
- THERMODENT  TP-02 vacuum press furnace for porcelain firing, making metal-free ceramic 

and for pressing ceramic crowns;
- MP-60,  MP-62, МПМ-02 and MP-70 burnout furnaces;
- PR04  programmed heating controller;
- VS02 digital wax pre-heating unit with electric waxknife;
 - digital double electric waxknife  S2-01;
- FT01 photopolymerization-and-thermal furnace for extra-oral polymerization of crowns and 

bridges by light and thermal processes.
Also we offer repair of medical equipment both of domestic and import production.
The company offers free delivery within Ukraine.

PROGRET
LTD. RESEARCH-AND-PRODUCTION COMPANY

20, Yu.Lypa St.
79020, Lviv, Ukraine
156 а, Kulparkovskaya St.
79021, Lviv, Ukraine
Phone:  +38 032) 2272346 (Service center)
Phone/Fax: +38 032 2407020, 2316346
e-mail: office@progret.com.ua  
www.progret.com.ua
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ПРОМеД
СП

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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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).

PROMED
JV

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

вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4, 10 поверх, офіс 40а, 
м. Київ, 02002 , Україна
Тел./Факс: +38 044 5934325,
 +38 44 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

Протек Солюшнз Україна – офіційний дистриб’ютор компанії GE Healthcare. наша 
компанія займається постачанням сучасного медичного обладнання, а саме: Мрт, Кт, 
УЗд апарати, мамографи, ангіографічні та рентгенівські системи, монітори пацієнтів, 
реанімаційне обладнання та багато іншого. головні принципи роботи компанії: інноваційність, 
якість і надійність обладнання, бездоганне гарантійне і післягарантійне обслуговування. 
Компанія має свій сервісний центр.
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Protech Solutions Ukraine – the official distributor of GE Healthcare. Our company is engaged 
in delivery of modern medical equipment, which includes: MRI, CT, ultrasound imagine systems, 
mammography, angiography and X-ray systems, patient monitors, resuscitation equipment and 
etc. The main principles of the company: innovation, quality and reliability of the equipment, 
perfect service and after-sales service. The company has own service center.

PROTECH SOLUTIONS UKRAINE
LLC

4, Mytropolyta Sheptytskoho Str., 10th floor, off. 40а, 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5934325,
 +38 044 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua
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СагаДент
тоВ

вул. Каунаська 13
Київ, 02160, Україна
Тел.: +38 096 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua 
fb.com/sagadentkiev

Виробництво методом фінішного змішування з німецької сировини програми 
фотополімерних наногібридних матеріалів 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 пробні матеріали 
безкоштовно.

Представництво широкої ендодонтичної програми високоякісних інструментів від 
компанії Rogin Medical (Китай), супергнучкі обертаючі нікель-титанові інструменти розміром 
від 15 до 35, 02-06 конусності, інструменти для розпломбування, пасфайли, С+ файли 
та інші.

 Представництво широкого асортименту алмазних та твердосплавних бурів для обробки 
та розрізання (Prima Dental Group, англія та Rogin Medical, Китай ).
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SAGADENT LTD.

Kaunasyka str.13
Kyiv 02160 Ukraine
Phone: +38 096 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua 
fb.com/sagadentkiev

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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СвД тРейДІнг
тоВ

вул. Сокальського,1, оф. 27, 
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: +38 0444689663
Тел./Факс: +38 050 4692502
e-mail: svdltd2002@ukr.net

гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм-
виробників:

- ỜờDENT;
- бори і фрези (лікарські та лабораторні), німеччина;
- DENTAL MAPKET;
- Стоматологічний  інструмент, італія.
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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.

SVD TRADING
LTD.

Of. 27, 1, Sokal’skogo St., 
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 444689663
Phone/Fax: +38 050 4692502
e-mail: svdltd2002@ukr.net



�00 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

��

УчаСнИКИ вИСтавКИ

СенС

вул. Волинська, 60, 
м. Київ, 01151, Україна
Тел./Факс: +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.
UMUTSAN – коронкозбивачі напів-автомати. 
SURGIMAX – найширший спектр стоматологічних інструментів.  
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, відбиткові пластикові ложки, ендобокси, підставки для борів. турбінні 
та твердосплавні бори. Пластикові та металеві штрипси. 

Oxford Scientific – німецький виробник високоякісних стоматологічних матеріалів. 
BISICO – німецький матеріал для тимчасових коронок, а-Силікони. 
TPC – мікроаплікатори та канюлі для замішування.
тор ВМ – матриці та шліфувальні матеріали.
ФорМа – позолочені, титанові та скловолоконні штифти.
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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.
UMUTSAN – crownremovers. 
SURGIMAX 0 the widest assortment of dental instruments. 
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, plastic dental trays, 

endoboxes, bur holders. Diamond and Carbide burs. Plastic and metall diamond strips. 
Oxford Scientific – manufacturer of high quality dental materials from Germany.  
BISICO – German material for temporary crowns, A-Silicon. 
TPC – microapplicators and mixing tips. 
TOR VM – matrices and polishers.
FORMA 0 golden-plated, titanium and glassfiber points.

SENS

60, Volyns’ka St.
01151, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 2218554
dentmarket.com.ua@ukr.net
www.dentmarket.com.ua
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СМайл енеРДЖІ гРУП
тЗоВ

Юридична адреса: м. Львів, вул. Пасічна, 43 
код ЄДРПОУ: 42758553 
Тел.: +38 068 3853535 Contour
 +38 068  3556550 Senergy 
 +38 067 6116677 CAD CAM Energy 
 +38 098 3556550  Smile Energy  Academy  

Smile Energy Group – це одна  із найбільших цифрових стоматологічних компаній 
Західної України 

Компанія заснована львівянином, Сергієм грибовським, у 2005 р.і  на сьогодні
компанія складається з: 
- 2-ох зуботехнічних лабораторій Contour http://contour-lab.com/ та Senergy http://senergy-

dental.com/ 
- фрезерного центру CAD-CAM Energy http://cadcam.energy/
- навчального центру Smile Energy Academy 
16 років досвіду, з котрих 11 років роботи у цифровому протоколі.
В нашому штаті працює більше 30  професійних спеціалістів, котрі успішно реалізують 

здобуті знання під час європейських та всеукраїнських конференцій і тренінгів. та можуть 
поділитися своїм досвідом з Вами. 

наш власний фрезерний центр з найсучаснішим обладнанням є одним з найбільших 
в Україні і працює 24/7.Що дає можливість скоротити терміни виготовлення Вашого 
замовлення. 

якість обладнання говорить сама  за себе: висока деталізація поверхні, найбільш тонка 
фреза 0,3 мм, точність прилягання 0,005 мм. Висадка під  мікроскопом. найбільший досвід 
роботи з імплантами. надаємо допомогу у проектуванні робіт. 

наша лабораторія сертифікована від компанії Straumann
Ми єдині на ринку серед лабораторій  хто працює за  концепцією SDA 
Всі наші роботи проходять через програмний дизайн. цифровий протокол дозволяє 

систематизовувати процеси в роботі, тим самим пришвидшити виконання.  Ми отримуємо 
точніший та кращий результат.

Працюючи з нами Ви отримаєте гарантію до 3-ох років на замовлену Вами роботу. 
У 2017 та 2018 році компанія увійшла в трійку кращих зуботехнічних лабораторій
України в номінації «естетичні роботи».
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Smile Energy Group – is one of the largest digital dental companies of Western Ukraine. 
The company was founded by Serhiy Hrybovskiy, from Lviv, in 2008.
The Company consists of: 
Two dental laboratories, namely – Contour http://contour-lab.com/ and Senergy http://senergy-

dental.com/ 
Milling center CAD-CAM Energy http://cadcam.energy/
Training center Smile Energy Academy 
We have 15 years of experience.
Our staff has more than 40 professionals who successfully implement the acquired knowledge 

during European and national conferences and trainings, and can share their experience with 
you. 

Our own milling center with the advanced equipment is one of the largest in Ukraine and 
works 24/7. It gives the opportunity to reduce the terms of your order producing. 

Quality of the equipment write itself: high level of surface detailing, the thinnest frieze 0,3 
mm, fit accuracy 0,005 mm. Mounting takes place under microscope. We have the greatest 
experience of work with implants. Also we provide the assistance in works design. 

Our laboratory has Straumann certification.
We are the only ones on the market who work on SDA concept. 
All our works go through program design. Digital protocol allows us to systemize the 

processes in the work, thereby accelerate the implementation. We get a more accurate and 
better result.

Working with us you will receive a guarantee of up to 3 years for the work you ordered. 
In 2017 and 2018 the Company entered the top three best dental laboratories in Ukraine in 

the nomination of «Aesthetic Works».

SMILE ENERGY GROUP 
LLC

Legal address: 43, Pasichna St., Lviv, Ukraine  
Identification code: 42758553 
Phone: +38 068 3853535 Contour
 +38 068  3556550 Senergy 
 +38 067 6116677 CAD CAM Energy 
 +38 098 3556550  Smile Energy  Academy  
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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.

СПД СаРаЄв М.в.

вул. Тимофєевої Галі, 15, к. 42, 
м. Київ, 04116, Україна
Тел.: +38 044 2387097,
 +38 050 4105775,
 +38 050) 9113177
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СтаМІл
тоВ

Україна, 02132, Київ, а/я 52

Роздрібний відділ:
Тел.: +38 044 3377323
 +38 067 3377323
 +38 095 3377323

Дилерський відділ:
Тел.: +38 044 3377343
 +38 097 3377343
 +38 099 3377343

Лук’янівське відділення:
Україна, 04116, Київ
вул. Бердичівська, 1
Тел.: +38 044 3377353
 +38 067 6577353
 +38 095 3377353

e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua, www.stamil.prom.ua

дентальне депо Компанії «СтаМіл» – офіційно та ексклюзивно представляє компанії: 
Ultradent (Сша), джендентал-Україна, Sunstar Guidor (DS Dental, швейцарія), Dentium 
(Корея), тор (росія). офіційний дилер компаній: 3M ESPE, Edenta, Voco, ВладМива.

дентальне депо Компанії «СтаМіл» здійснює поставки стоматологічного обладнання, 
матеріалів та аксесуарів провідних фірм-виробників: Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, 
Alpha-Beta, Spofa-Dental, Mani,  BODE та інших. 

ексклюзивно представляє в Україні продукцію СП «джендентал Україна»: порцелянову 
масу для метало-керамічного протезування «Ультропалин».

За три десятка років свого існування, навчальний центр Компанії «СтаМіл» розширив 
пакет спеціалізованого навчання стоматологів і зубних техніків. на цей час проводяться 
теоретично-практичні курси з наступних питань: відбілювання, естетична реставрація, 
ендодонтія, волоконні технології, парадонтологія, гнатологія, профілактика, хірургія, правові 
аспекти в стоматології, використання металокерамічних мас, остеопластичні матеріали та 
технології та ін. 

Компанія „СтаМіл» організує та проводить семінари, конференції та майстер-класи як 
в Україні так і за її межами. 

Компанія „СтаМіл» це: виробництво, розробка та досліди; стоматологічне обладнання 
та матеріали; спеціалізоване видання та навчання. 

СтаМіл – Ваш Партнер В СтоМатологіЇ.
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Dental Depot of «STAMIL» COMPANY is an official and exclusive representative of the 
following companies: Ultradent (USA), JenDental-Ukraine, Sunstar Guidor (DS Dental, 
Switzerland), Dentium (Korea), TOP (Russia). It is also an authorized distributor of such 
companies as 3M-ESPE, Edenta, Voco, VladMiva.

Dental Depot of «STAMIL» COMPANY supplies materials, dental equipment and accessories 
manufactured by Kodak, Dentsply, Maillefer, AGFA, Alfa-Beta, Spofa-Dental, Dentsply, Maillefer, 
Mani, BODE and others.

The Depot exclusively represents in Ukraine the ceramic mass for fused-to-metal dental 
prosthesis «Ultropaline», manufactured by Ukrainian. 

Educational Centre of «STAMIL» COMPANY has greatly enlarged the program of special 
education for stomatologists and dental laboratory technicians for the last fifteen 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» COMPANY – means-manufacturing, development and researches, dental 
equipment and materials, special education and dental magazine.

STAMIL IS YOUR PARTNER IN DENTISTRY.

STAMIL

Kyiv, Ukraine

Retail Department
Phone: +38 044 3377323
 +38 067 3377323
 +38 095 3377323

Wholesale Department
Phone: +38 044 3377343
 +38 097 3377343
 +38 099 3377343

Office Lukyanivka:
Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 3377353
 +38 067 3377353
 +38 095 3377353

e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua, www.stamil.prom.ua
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СтоМатехнИКа в особі засновника і керівника сприяє вирішенню будь-яких питань 
власника стоматологічного бізнесу, пов’язаних з оснащенням стоматологічної клініки 
якісним обладнанням за рахунок ефективної організації ланцюга поставок обладнання.

СтоМатехнИКа не є інтернет-магазином в звичному розумінні цього слова. я вважаю, 
що продаж стоматологічного обладнання не повинен здійснюватися за концепцією 
класичного інтернет-магазину, так як підбирають стоматологічне обладнання під конкретну 
клініку або кабінет. Професійна консультація менеджерів і інженерів по підбору продукції 
допомагає уникати великої кількості помилок і дозволяє укомплектовувати кабінет 
стоматологічним обладнанням, що відповідає конкретним завданням. досвід роботи більш 
10 років в даній сфері і вищої інженерної освіти дозволяють гарантувати якість наданих 
послуг.

основні напрямки діяльності: 
- Комплексне оснащення стоматологічних кабінетів;
- роздрібний продаж стоматологічного обладнання;
- Продаж стоматологічних боров;
- Продаж запчастин для стоматологічного обладнання;
- Монтаж і сервісне обслуговування стоматологічного обладнання.
При оснащені кабінетів «під ключ» проводиться безкоштовна консультація з виїздом і 

огляд підводів комунікацій. основним принципом моєї роботи є створення довгострокових 
відносин з клієнтом. Власна система праці дозволяє забезпечити повне врахування всіх 
запитів і побажань покупців. я впевнений, що в умовах конкуренції на ринку стоматологічного 
устаткування саме високе якість обслуговування здатне привести до успіху.

Переваги роботи:
- Професійні консультації по підбору обладнання;
- Професійні консультації по підбору запчастин;
- Забезпечення мінімальних ринкових цін для кінцевого Покупця;
- якісна організація доставки, монтажу, гарантійного та післягарантійного 

обслуговування;
• Забезпечення повним пакетам документів на стоматологічне обладнання, 

передбаченого законодавством, для правового забезпечення діяльності ваших клієнтів.

СтОМатеХнІКа

м. Київ, , Україна
Тел.: +38 050 6225516,
 +38 098 4488863
e-mail: Lums8888@gmail.com
www.Lums.com.ua



108 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

CтОМатОлОгІчнІ ОгОлОШення – 
ZOObLE.COM.UA

УчаСнИКИ вИСтавКИ

вул. Срібнокілська, 20, кімн. 306
Київ, 02095, Україна
Тел.: +38 044 5739773
 +38 067 5474477
 +38 067 4608678
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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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.

EXHIbITORS

STOMATOLOGІCHNІ ОGOLOSHENNYA – 
ZOObLE.COM.UA

20, Sribnokilska Str., Apt. 306
02095, Kyiv Ukraine
Phone: +38 044 5739773
 +38 067 5474477
 +38 067 4608678
e-mail: zooble@zooble.com.ua
www.zooble.com.ua
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СУчаСна ОРтОДОнтІя
ВИдання

вул. Лисенка, 4, оф.60
м.Київ, Україна
Тел.: +38 044 2091365;
 +38 093 3112268;
 +38 068 7927625.
e-mail: Katia.sszp@gmail.com;
           k.kondratets@gmail.com 
promed.ua

Видання «Сучасна ортодонтія» висвітлює актуальні питання і наукові досягнення 
сучасної ортодонтії. 

УчаСнИКИ вИСтавКИ
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The Modern Orthodontics Magazine covers current issues and scientific achievements of 
modern orthodontics. 

SUCHASNA ORTHODONTICS
JOURNAL

4, Lysenko St, of.60
Kyiv, Ukraine
Phone:  +38 044 2091365;
 +38 093 3112268;
 +38 068 7927625.
e-mail: Katia.sszp@gmail.com;
            k.kondratets@gmail.com 
promed.ua

EXHIbITORS
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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.

ФОтОн
тоВ нВт

вул. Бродівська, 59 А, 
м. Тернопіль, 46002, Україна
Тел.: +38 066 2136831,
 +38 067 6955121,
 +38 050 5262985,
 +38 098 2214763
Тел./Факс: (0352) 522458
e-mail: foton.nvp@gmail.com,  bibikanat@gmail.com
www.fotonnvp.com.ua
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СПд чвикова а.т. – ексклюзивний представник в Україні виробників:
- DFS (німеччина) витратні матеріали для зуботехнічних лабораторій та стоматологічних 

кабінетів.
Продаж витратних матеріалів фірм: «RENFERT», «BREDENT», «EDENTA», 

«SpofaDental», «СтоМа», «КМіЗ», «Мета»  інструментарій лікарський, бори діамантові- 
виробництва «Струм», фрези - ооо ФреЗа, «Кристал».  

Виробництво діамантового спеченого інструменту (диски спечені).
широкий спектр витратних матеріалів для зубних техніків.

��
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чвИКОва алла  тОМаШІвна
СПд Фо

Харківське шосе, 201/203
м. Київ, 02121, Україна
Тел./Факс: +38 044 5639180; 
 +38 066 3195573;
 +38 066 6120663; 
е-mail: chvikovaalla@gmail.com
www. instrumentfreza.com
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Приватне підприємство «ясмін». на ринку України представляємо  обертовий  та 
ендодонтичний інструментарій  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.

- «FANTA dental materials» (Китай) – машинна і ручна ендодонтія.
- «G&z»(австрія) – виробник якісних діамантових і твердосплавних борів для 

стоматологів та технічних лаболаторій.
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 та інші.

яСМІн
ПП

вул. Валова, 16, 
м. Тернопіль, 46000, Україна
Тел.: +38 096 8877307
Тел./Факс: +38 096 1459620,
 +38 050 1330412
e-mail: yasmin_sv@ukr.net
yasminua.com.ua
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РеКлаМа на РаДІО:
- радіо «люкс» (м. львів та львівська обл., )
- радіо ФМ галичина (м. львів та львівська обл., м. тернопіль та тернопільська обл.,
- м. луцьк та Волинська обл., м. рівне та рівненська обл.)
- радіо «Західний полюс» (м. івано-Франківськ)

телевІЗІйна РеКлаМа:
- 5-ий канал

SMS  РОЗСИлКа
- sms розсилка на понад 10500 номерів потенційних відвідувачів виставки  
 «дентал-еКСПо»

еMAIL  РОЗСИлКа:
- 7 email розсилок  на понад 12000 потенційних відвідувачів виставки «дентал-
еКСПо»

CаLL CENTе
- продзвін потенційних відвідувачів виставки «дентал-еКСПо»

ПОлІгРаФІя:
- запрошення
- програма 

ЗОвнІШня РеКлаМа:
- 3 рекламні установки в центральній частині львова

СПеЦІалІЗОвана ПРеСа:
«Стоматологічні оголошення» журнал
«Сучасна стоматологія» журнал
«Зубне протезування» журнал
«імплантологія. Пародонтологія. остеологія» журнал
«Современная ортодонтия» журнал
«Alma Mater» газета
«народне здоров`я» газета



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

РеКлаМна КаМПанІя

СПеЦІалІЗОванІ ІнтеРнет-РеСУРСИ:
http://www.galexpo.com.ua/stomat
http://navistom.com/
http://zooble.com.ua/ 
http://dentaclub.com.ua/ 
http://www.galdent.com.ua/
http://vse32.com.ua/
http://promed.ua
http://www.dentalexpert.com.ua/
http://zdorov-info.com.ua/
https://itmed.org
http://www.prostodoctor.com.ua/
https://med-ukraine.info/
http://ult.lviv.ua/
https://medo.com.ua/
https://medqueen.com/

ЗагалЬнОІнФОРМаЦІйнІ ПОРталИ:
https://infomisto.com/uk/lviv/
https://profbook.com.ua/medycyna
https://www.032.ua/
http://news.kompass.ua/
http://priceua.com/
https://moemisto.ua/lviv
http://www.lvivconvention.com.ua/ 
https://lcci.com.ua
https://agroc.com.ua/
https://worldexpo.pro/country/ukraina
http://jobsearchuniverse.com/ua 
https://afisha.lviv.ua/ 
http://mydim.ua/
https://ua.all.biz/ 
https://2event.com 
https://allevents.in/ 
https://www.bestrade.co/en/ 
https://www.expoinukraine.org/uk 
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СПеЦІалІЗОванІ FACEbOOK-СПІлЬнОтИ:
facebook.com/groups/dentalyug/
facebook.com/groups/fetsychstudyclub/
facebook.com/groups/859808147384545/
facebook.com/groups/DentalLife/
facebook.com/groups/768366816646900/
facebook.com/DentalGroupUkraine/
facebook.com/SP.PROMED
facebook.com/groups/362079857291038
facebook.com/groups/1864974390395035
facebook.com/groups/404879192951213
facebook.com/D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%98-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%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/
facebook.com/groups/536542199773614
facebook.com/groups/320075451774303
facebook.com/YamamotoDentalGroup/
facebook.com/groups/999573666792993
facebook.com/groups/1619185618327988
facebook.com/groups/440689446096483
facebook.com/groups/stom.ck
facebook.com/groups/eventstimecom
facebook.com/Stomat-events-in-Ukraine-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D
1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7
%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0
%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-537044630164391/
facebook.com/ztDentistClub/
facebook.com/groups/1991498671113629/
facebook.com/nksu.official/
facebook.com/groups/313215588822369
facebook.com/stomatologija
facebook.com/Dentistry_Forum-1814162195476280
facebook.com/World.Of.Dentistry/
facebook.com/groups/776976515679413/
facebook.com/groups/EmployDent/
facebook.com/groups/217762941583833
facebook.com/shvetskaMarka/
facebook.com/medstylezp/
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facebook.com/groups/241182899666270/
facebook.com/Интердент-Interdent-1335748259876733
facebook.com/groups/1719425425025231
facebook.com/groups/523490641166357
facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%81-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-442330269495893/
facebook.com/Luxury-Med-106364031102513
facebook.com/groups/1738877179677173
facebook.com/groups/225340444240091
facebook.com/groups/249920648387928
facebook.com/pg/revision.dental.lab/
facebook.com/groups/559885264071678
facebook.com/groups/797478391025175
facebook.com/dentalassociationzp/
facebook.com/groups/194284997426791/
facebook.com/groups/1569994006578983
facebook.com/groups/367325303410922
facebook.com/groups/194409137346070
facebook.com/groups/303729826445955
facebook.com/groups/318934874933158
facebook.com/groups/dttcw
facebook.com/groups/1775812872658260/
facebook.com/groups/1555686858037545/
facebook.com/groups/397542287090231/
facebook.com/groups/522902324527299
facebook.com/groups/292994844435895
facebook.com/DentalTechnicians
facebook.com/antonistsolkas/
facebook.com/Dental-Technician-1688311674777942
facebook.com/Technician-Dental-1662918113940663
facebook.com/groups/326472560721083
facebook.com/groups/144189465706527
facebook.com/groups/1483392531950653
facebook.com/
%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9E
%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8-
1440634729529150/
facebook.com/groups/598079576914496
facebook.com/groups/2209459530
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facebook.com/groups/731997533546852/
facebook.com/groups/922237984617363
facebook.com/groups/370039003765076
facebook.com/groups/1692055057786937
facebook.com/groups/922237984617363
facebook.com/groups/370039003765076
facebook.com/groups/1692055057786937
facebook.com/groups/exocadexperts
facebook.com/groups/1855142728070813/
facebook.com/digitaldentistryedu
facebook.com/groups/436209406425242/
facebook.com/kidssmile.lviv
facebook.com/AmericanAcademyofPediatricDentistry
facebook.com/groups/endodontic
facebook.com/groups/clubendo
facebook.com/groups/894095357294662/
facebook.com/groups/218182625194606
facebook.com/groups/804662646346010
facebook.com/groups/193192597467178
facebook.com/AesDenToday
facebook.com/groups/929726610442849
facebook.com/uaperio
facebook.com/groups/ourperiodontology
facebook.com/groups/426717504135465/
facebook.com/groups/767344009943092
facebook.com/Dental-Radiology-874586885942046
facebook.com/groups/372751642928493
facebook.com/mfs.lnmu
facebook.com/acesua
facebook.com/destom.uzhnu/
facebook.com/stomatUzhNU/
facebook.com/bogomolets.dentistry.faculty/
facebook.com/groups/187420261358545
facebook.com/groups/2464528123833876/



Компоновка і верстка каталогу — Прат «гал-еКСПо»®

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

 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.
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